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Mogen wij ons even voorstellen?

Transeurope is een 100% onafhankelijke en familiale touroperator, opgericht in 
1958 en dus al bijna 65 jaar actief in de reissector. Een pionier die sinds het 
prille begin timmert aan de weg, een innovator die snel en accuraat weet in te 
spelen op de nieuwste trends. Maar vóór alles zijn wij trots op onze persoonlijke 
benadering. U wordt bij ons niet het zoveelste dossier, maar wel bent u onze 
gewaardeerde klant die wij willen verwennen met een service en een toegevoegde 
waarde die niemand ons nadoet. Nooit verliezen wij uit het oog dat u ons straks 
uw kostbare en schaarse vrije tijd toevertrouwt. Het is gewoon onze plicht u een 
zorgeloze en unieke vakantie te waarborgen. Wij zullen u niet ontgoochelen.

Voor u ligt onze brochure Charming Selection. Een brochure waaraan wij met 
hart en ziel hebben gewerkt. Voor u hebben wij verschillende Europese landen 
platgelopen, op zoek naar de mooiste, de meest authentieke en karaktervolle 
verblijven, vaak kleinschalig en ver weg van de massa. Onze zoektocht heeft ons 
geleid naar vaak ongerepte en verborgen plaatsjes waar u heerlijk kunt genieten 
van de lokale gastvrijheid. Onze brochure zal inspirerend werken en dit ongeacht 
het soort vakantie dat u zoekt. Een zalige, luie strandvakantie, een actieve wan-
del- of fietsvakantie in de bergen of door groene natuurparken, een verrijkende 
cultuurvakantie of heerlijk puzzelen aan een onvergetelijke rondreis..., het kan 
allemaal. Steeds hebben wij gezocht naar unieke adresjes die perfect aansluiten 
bij de geest van het land of de regio die u straks bezoekt. Heel vaak worden de 
geselecteerde hotels uitgebaat door de eigenaars zelf. Met velen van hen hebben 
wij ondertussen een warme vriendschapsband opgebouwd. Op die manier bent u 
meteen ook verzekerd van een attente service en een gezellige, warme sfeer. Vaak 
voelt het als thuiskomen bij vrienden. Heel wat van de door ons geselecteerde ho-
tels zijn ook bijzonder trots op hun inspirerende keuken waar u vaak kan genieten 
van heerlijke lokale gerechten.

Toch hebben wij niet al onze hotels in deze brochure kunnen weerhouden. Ons 
aanbod is daarvoor gewoon te uitgebreid, vandaar ook de toevoeging Selection. 
Wij nodigen u graag uit op onze website www.transeurope.com. Daar vindt u 
niet alleen ons volledig aanbod, maar per hotel een uitgebreide fotogalerij en de 
meest recente prijzen en promoties. Een handige zoekmodule levert u al snel alle 
pareltjes die wij voor u hebben weerhouden in een bepaalde regio.

Vertel ons hoe uw vakantie eruit moet zien en wij werken voor u een voorstel op 
maat uit. U combineert naar wens en kiest in alle vrijheid uw favoriete bestem-
ming, uw hotel en uw transport.
Wij maken uw droomreis waar.

Mogen wij u alvast een onvergetelijke vakantie toewensen?

Het voltallige Transeurope team.
10 februari 2022

Welkom
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ONS AANBOD

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

SCAN DE QR-CODE 
Voortaan is er een directe weg van deze publicatie naar 
gedetailleerde informatie, bijkomende fotos en prijsdetails 
van de hotels in deze brochure. U houdt eenvoudigweg de 
foto-app van uw mobiele telefoon boven 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 toepassingsvoorwaarden van de voordelen vermeld 
worden. Makkelijk zat. 

DUBBEL GESELECTEERD
Wij hanteren strenge criteria bij onze hotelselectie. Enkel 
het beste is voor ons goed genoeg. Toch was het onmoge-
lijk al onze hotels in de brochure op te nemen. Binnen ons 
totaalaanbod hebben wij dan noodgedwongen nog eens 
geselecteerd. Het hotelaanbod in deze brochure is dan 
ook echt wel het neusje van de zalm, een selectie van onze 
selectie dus. Selecteren impliceert echter ook een individu-
eel keuzemoment gebaseerd op een subjectieve appreci-
atie. Zo kan het natuurlijk zijn dat wij hierdoor uw favoriete 
hotel niet hebben weerhouden. Geen nood, dat hotel vindt 
u dan vast terug op onze website www.transeurope.com.

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/villa_la_borghetta/233972i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html
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TALRIJKE VOORDELEN
In deze brochure hebben wij ons beperkt tot het opnemen 
van de aard van het door het hotel toegekende voordelen 
(gratis nachten, vroegboekvoordelen, kortingen voor langere 
verblijven, seniorenkortingen). De toegekende voordelen zijn 
steeds conditioneel (bijvoorbeeld van een bepaalde leeftijd 
of vanaf een minimum aantal nachten) en beperkt tot een be-
paalde periode. Alle details via de QR-code onder het tabblad 
prijslijst.

UW VOORDEEL
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen 

CHARMING+ EN RONDREIZEN
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. 

Graag werken wij voor u een gedetailleerde rondreis uit. 
Onze rondreizen zijn steeds op individuele basis: u reist in 
alle vrijheid op uw eigen ritme. Bij ons dus geen gestandaar-
diseerde programma’s, maar wel een inspirererend en ge-
personaliseerd voorstel.

TRANSPORT EN TRANSFER
Op het ogenblik van uw boeking gaan wij voor u op zoek 
naar het meest voordelige tarief en dit ongeacht de door u 
gewenste klasse. Van economy over business tot first. Onze 
medewerkers in het callcenter zullen u graag informeren via 
uw reisagent. Ook op www.transeurope.com kunt u onze ta-
rieven 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 bestemming 
verkennen of een fascinerende rondreis maken volledig af-
gestemd op uw individuele wensen en noden. Op uw eigen 
ritme bezoekt u zelfs de meest afgelegen plaatsjes. Een ide-
ale 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 formule bent 
u optimaal verzekerd en kunt u met een gerust hart genieten.
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suite met 1 slaapkamer

24-uursreceptie

fietsen beschikbaar

fitness

Kiezen voor Transeurope

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

HH Pretentieloze, zeer 
eenvoudige hotels

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

HHHH Eersteklasse hotels met 
vele faciliteiten en een 
zeer goede service

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

authentiek en intiem 

elegant en bijzonder

trendy en innoverend

logeren in stijl

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

Specifieke verblijfsvormen: 
Het comfortniveau wordt hier niet aangeduid 
met een H-symbool, maar met een woord 
dat het gekozen logies typeert. Zo gebrui-
ken wij: Agriturismo, Bed&Breakfast, Casa 
Rural, Country House, Deluxe Town House, 
Hotel Rural...
De informatieve tekst bij het hotel ver-
duidelijkt het comfortniveau dat soms zelfs 
hoger ligt dan bij de klassieke hotels.

paardrijden of paardenfokkerij 
in het hotel of in de nabijheid

ecovriendelijk hotel

Kwalitatieve hotels met vele faciliteiten

kindvriendelijk hotel

huisdieren toegelaten

parking

overdekt zwembad

openluchtzwembad

golfclub in het hotel of in de 
nabijheid

lift

logeren in uw eigen villa

appartement met
1 slaapkamer

communicerende kamers

gratis parking

mogelijkheid tot volpension

mogelijkheid tot halfpension

haardroger

appartement met 
2 slaapkamers

douche

suite met 2 slaapkamers

wifi

bad

bad en/of douche

gratis wifi

airconditioning

kamers voor 
rolstoelgebruikers

oplaadpunt elektrische wagens

wellnessfaciliteiten

room service

superlekkere keuken

strijkmogelijkheid

mogelijkheid tot all inclusive

bar

restaurant

ligging aan het strand
(ev. de baan oversteken)

watersporten in het hotel of in 
de nabijheid

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

minibar

koffie- en/of theefaciliteiten

kluisje

studio met kitchenette
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Substantiële voordelen
Vroegboekvoordelen (*)

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

Gratis nachten (*)

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

Kortingen voor lange verblijven (*)

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

Seniorenkortingen (*)

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

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

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

Bonus (**)

Een welkomstdrankje, gratis diner, ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Tickets voor ad hoc evenementen. U wil geen tijd verlie-
zen in lange wachtrijen. Boek uw tickets vóór afreis.

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

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

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

kan adviseren. De parate kennis van ervaren vakmensen 
maakt de keuze voor u stukken gemakkelijker, zonder 
pijnlijke verrassingen achteraf. In België werden wij door 
de reisagenten sinds 2011 non-stop verkozen tot City-
trips Tour Operator van het jaar. Wij zijn de trotse houder 
van de TM Travel Award in deze categorie. Transeurope 
is in België lid van de ABTO (Association of Belgian 
Travel Organisers) en past de reisvoorwaarden toe van de 
Geschillencommissie Reizen vzw. Daarnaast zijn we aan-
gesloten bij het Garantiefonds Reizen. U bent uitgebreid 
beschermd.
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p. 36-43
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p. 44-53

p. 58-60p. 54-57

www.transeurope.com

DE REGIO’S 

BOURGONDIË
Prestigieuze wijnen, glooiende landschappen en historisch 
en religieus erfgoed. Leven als een hertog van Bourgondië.

LOIREDAL
‘De Loire is een koningin en de koningen hielden van haar’. 
De Loirevallei met haar kastelen is de tuin van Frankrijk.

BRETAGNE
Wilde kusten, pittoreske haventjes en uitgestrekte wouden. 
Het land van de fruits de mer en van de gezellige crêperies.

NORMANDIE
De landingsstranden, de rotskust tussen Dieppe en Etretat, de 
typische vakwerkhuizen en uiteraard de Mont Saint-Michel.

GRAND EST
Vooral de Elzas, bekend voor La Route des Vins en de 
Champagne-Ardenne met zijn kastelen en religieus erfgoed.

HAUTS-DE-FRANCE
De departementen Nord en Pas-de-Calais. Picardië: Cap 
Blanc-Nez, Cap Gris-Nez, de Opaalkust, de Sommebaai...



13

p. 82-100

p. 61-64

p. 76-81p. 68-75

p. 106-114

p. 65-67

CORSICA
Wondermooi en veelzijdig eiland met weelderig natuurschoon 
en paradijselijke stranden. Een echt ‘île de beauté’.

AUVERGNE
De grootste troef van de Auvergne is haar natuur: heldere 
meren, wilde rivieren, natuurparken, uitgedoofde vulkanen...

PROVENCE - AZURENKUST
Rustige, zonovergoten dorpjes maar ook prestigieuze 
badplaatsen zoals Antibes en Saint-Tropez. Voor elk wat wils.

OCCITANIE
De meest diverse regio van Frankrijk, ongerepte natuur, 
adembenemende landschappen, bijzonder erfgoed, met talloze 
activiteiten.

NOUVELLE-AQUITAINE
Heel gevarieerd en divers met ondermeer de Dordogne, de 
Girondestreek rond Bordeaux en het karaktervolle Baskenland.

Frankrijk

CHARENTE
Langgerekte zandstranden aan de kust en glooiende 
landschappen van de Cognac-streek.
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de l'Univers

Ligging: gelegen in het centrum, op wandelafstand van de Grand'Place en de 
Place des Héros met het belfort. Arras staat niet alleen synoniem voor kunst 
en geschiedenis, bezoek ook eens de krijtgroeven Les Boves en het Canadees 
herdenkingsmonument in Vimy. De Dienst voor Toerisme biedt een City Pass 
aan, waarmee u tegen verminderde prijs toegang heeft tot de belangrijkste 
toeristische attracties (het belfort, Les Boves, de Wellington steengroeve, het 
Museum voor Schone kunsten en de Cité Nature). De golfterreinen liggen op 
slechts 5 minuten van het centrum. Bushalte aan het hotel.
Transport: per auto: 152 km (Brussel), 184 km (Parijs), 347 km (Amsterdam). 
TGV-station Arras op 1 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 47 km.
Faciliteiten: het elegant interieur kenmerkt zich door een gedempte sfeer, 
oude parketvloeren, muren in natuursteen en een gevoel van ruimte. De stijl 
is romantisch, maar aangevuld met hedendaagse accenten. Inkom en receptie, 
een lounge en een gezellige bar. Het restaurant Le Clusius, semi-gastronomisch, 
geniet een uitstekende reputatie in de streek. U kan er genieten van heerlijke 
streekgerechten in een behaaglijk kader. Voor of na het diner kan u relaxen met 
een aperitiefje of een wijntje in de wijnkelder. U kan gebruik maken van de 
afgesloten privéparking (vanaf € 10/24 uur, vooraf reserveren is noodzakelijk).
Kamers: er worden 38 romantische kamers aangeboden (voor max. 2 personen, 
met vast tapijt, 30 kamers zijn toegankelijk met de lift), elk met een individuele 
decoratie. We reserveren voor u een charme kamer (14 m²) of een luxe kamer 
(14-18 m², water, badjassen en pantoffels).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Achter de gevel van dit voormalig 
jezuïeten klooster uit de 16de eeuw wacht 
u een bijzonder warm onthaal in dit cosy, 
kleinschalig charmehotelletje. U verblijft 
er in het centrum van het mooi herop-
gebouwde Arras en u geniet er van een 
uitstekende keuken. Een prima keuze voor 
een romantisch of cultureel tussendoortje.

Nord-Pas-de-Calais

UW VOORDEEL NRDV0026 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Arras
Een fascinerende en 
gast  vrije stad met 
mooie pleinen, een 
indruk   wekkende kathe-
draal en bijhorende 
abdij, en talrijke histo-
rische monumenten zoals een prachtig 
belfort. De stad kreeg het hard te verduren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar werd 
nadien identiek heropgebouwd, zodat het 
historisch patrimonium er vandaag in een 
uitstekende staat verkeert.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

lu
xe

 k
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/de_lunivers/235337i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Tilques

Ligging: een rustige ligging in een wondermooi park van 4 ha, op 5 km van 
Saint-Omer. Aanbevolen uitstapjes in de omgeving: La Coupole, een onder-
grondse basis die in 1944 gebouwd werd door de Duitsers om de V2-raketten 
naar Londen te lanceren, en de kristalfabriek Arc (rondleiding en winkel).
Transport: per auto: 210 km (Brussel), 255 km (Parijs), 360 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Omer op 5 km. TGV-station Calais/Fréthun op 40 km, Lille op 
70 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 80 km.
Faciliteiten: lounge en bar, een veranda-salon waar een kleine kaart wordt 
aangeboden, en een terras voor de mooie dagen, aansluitend op de zalige tuin. 
Lunch in Le Café du Parc (maandag-vrijdag). Het gastronomisch restaurant Le 
Vert Mesnil is ondergebracht in de vroegere stallen en biedt een traditionele 
keuken in een sfeervol kader. Wijnshop. Wat sport en ontspanning betreft, 
beschikt u over een overdekt verwarmd zwembad en is er mogelijkheid tot ten-
nis. L'Aa Golf Club van Saint-Omer op 20 minuten van het hotel.
Kamers: een totaal van 53  kamers, steeds met een tweepersoonsbed. Enkel 
in de luxe kamers badjassen en pantoffels, koffie- en theefaciliteiten. In het 
kasteel bevinden zich de romantisch ingerichte kamers, elk met een individueel 
karakter, voor max. 2 personen: charme (13-20 m²) of luxe (19-33 m²). In het 
paviljoen met directe toegang tot het zwembad liggen de luxe kamers in een 
eigentijdse stijl (34 m², balkon of terras, kluisje, voor max. 3 personen, extra 
bed (3de volwassene): € 33/nacht). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers (paviljoen): 1 kind van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 11/nacht, het tweede kind 
van 3 t/m 12 jaar betaalt € 52/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer. Fles champagne 
voor jonggehuwden.

Het Château Tilques werd gebouwd in 
1891, op de resten van een 17de-eeuwse 
manoir. U verblijft hier in een imposant 
kasteel-hotel in neovlaamse stijl in een 
vredige, groene omgeving vlak bij Saint-
Omer. Het hotel is erg geliefd omwille van 
zijn evenwichtige architectuur, authen-
tieke Franse charme, elegante kamers én 
voortreffelijke keuken.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais

UW VOORDEEL NRDV0020 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Tilques (Saint-Omer)
Het kleine dorpje 
Tilques ligt vredig in 
het groen op 5 km van 
het schitterend histo -
risch kunststadje Saint-
Omer, waar u kan rond-
dwalen in de pittoreske oude wijk en de 
kathedraal kan bewonderen. Saint-Omer 
heeft een mooi park en er is een typische 
markt op zaterdag. De Aa Saint-Omer Golf 
Club geniet internationale faam.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/chateau_tilques/233097i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cléry-Château d'Hesdin l'Abbé

Ligging: idyllisch gelegen in het achterland, tussen Boulogne-sur-Mer (op 
10 km) en Le Touquet (op 28 km), in een prachtig park van 5 ha. Boulogne-
sur-Mer is de hoofdplaats van de Opaalkust, een historische kunststad met een 
mooie middeleeuwse wijk. Nausicaa, het grootste centrum voor het maritieme 
leefmilieu in Europa, is een verplicht bezoek (op 12 km).
Transport: per auto: 246 km (Brussel), 257 km (Parijs), 414 km (Amsterdam). 
Treinstation Hesdigneul op 2  km. TGV-station Boulogne-Ville op 10  km. 
Luchthaven Lille/Lesquin op 130 km.
Faciliteiten: de receptie, het restaurant, de bar en de intieme salons zijn onder -
gebracht in het kasteel zelf. Ze bieden een rustig, sfeervol en uitnodigend kader. 
Het restaurant Le Berthier met veranda serveert een uitstekende, geraffineerde 
keuken en kijkt uit op het riante park. Op de menukaart staan vooral vis en 
streekproducten; de keuze is eerder beperkt. Roomservice (enkel dranken). Er 
is een gratis sauna in het paviljoen Les Fermettes, jeu de boules en bowling 
in de tuin. Mogelijkheid tot beautyservice op de kamer (betalend). Geen lift 
(2 verdiepingen).
Kamers: de 25  kamers zijn charmant en allemaal verschillend, elk met een 
individueel karakter. Ze liggen verspreid over het kasteel en de 2 bijgebouwen 
en worden toegewezen volgens beschikbaarheid. Charme kamers (15 m², met 
vast tapijt, max. 2 personen): kasteel (4), fermette (1) of cottage (2). Ruimere 
luxe kamers (20 m², met zithoek, badjassen, tegelvloer of vast tapijt, max. 
2 volwassenen en 1 kind): kasteel (5), fermette (7) of cottage (6).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind 6 t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt €  52/nacht (inclusief ontbijt van 6  t/m 
12 jaar, inclusief halfpension van 3 t/m 5 jaar).
Bonus: halve fles champagne voor jonggehuwden.

Dit klein en elegant kasteelhotel uit 
1766 biedt de authentieke charme van een 
familie-château van weleer. Het interieur 
is zowel stijlvol als gezellig. Hotel Cléry 
is al vele jaren favoriet bij onze klanten. 
'Douceur de vivre' is hier het sleutelwoord, 
een vriendelijke, rustige oase aan de Côte 
d'Opale, waar het zalig vertoeven is.

Nord-Pas-de-Calais

UW VOORDEEL NRDV0007 X1
• Gratis nachten

Hesdin l'Abbé
Vredig plaatsje op 
een steen  worp van 
Boulogne-sur-Mer, op 
het platte  land in het 
hart van de Bocage 
Boulonnais, dicht bij 
de zee en het strand. U logeert in een 
groene streek doorspekt met talrijke 
wandelroutes, golfterreinen, abdijen, 
kapellen, molens, musea en typische 
graanschuren... en niet te vergeten: 
schitterende kusten!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

ch
ar

m
e 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/clery-chateau_dhesdin_labbe/234383i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel du Golf

Ligging: dankzij de ligging op het golfterrein van de Aa Saint-Omer Golf Club 
biedt dit knappe driesterrenhotel u een uitzonderlijk mooi zicht op het 18-holes 
parcours en de magnifieke glooiende en beboste vallei van de Aa-rivier. Het 
centrum van het stadje Saint-Omer bevindt zich op zo'n 15 km van het hotel.
Transport: per auto: 190 km (Brussel), 258 km (Parijs), 375 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Omer op 15 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 80 km.
Faciliteiten: de charmante Noord-Amerikaanse chaletstijl zorgt voor een 
warme, gemoedelijke sfeer in heel het gebouw. Naast de open receptie situeert 
zich de stijlvolle bar en elegante lounge met zithoeken die u een adembene-
mend panoramisch uitzicht geven op het wondermooie landschap. Rechts van 
de receptie komt u terecht in het restaurant Le Lodge (voor het diner). De 
chef-koks zullen u zeker weten te bekoren met hun verfijnde Franse keuken 
en uitgebreide wijnkaart met excellente wijnselectie. In het clubhouse van de 
golf bevindt zich de brasserie Le Ristandèl waar u terecht kan voor de lunch. 
Voor uw ontspanning is er een kleine gratis sauna en bubbelbad (gesloten op 
maandagvoormiddag). Golfstages op het domein op aanvraag.
Kamers: de 54  hedendaagse kamers (25  m², met make-upspiegel en vast 
tapijt) genieten een verfijnde, knusse stijl. Hier wordt de Noord-Amerikaanse 
chaletstijl vertaald in het gebruik van warme kleuren zoals rood, bruin, groen 
en blauw. We reserveren voor u een charme kamer (25 m², met zicht op het 
bos) of een luxe kamer (25 m², badjassen en pantoffels, fantastisch zicht op 
de glooiende, groene golfvelden). Beide types zijn voor maximum 2 personen. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer.

Een fenomenaal landschap, een 
fantastische golf, een charmante Noord-
Amerikaanse chaletstijl, smaakvolle 
kamers... dit hotel biedt u een genoeglijk 
kader om tot rust te komen. Heerlijke fiets-
tochtjes en gezellige wandelingen bieden 
u de gelegenheid om van de ongerepte, 
wondermooie natuur te genieten.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais

UW VOORDEEL NRDV0027 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Lumbres (Saint-Omer)
Pittoresk stadje vol 
kunst en historie met 
een ruim aanbod aan 
bezienswaardigheden, 
wandel- en fietsrou-
tes, gezellige winkel-
tjes en leuke eethuisjes. Al wandelend 
door de straten ontdekt u tal van bouw-
stijlen: naast 18de-eeuwse herenhuizen 
staan typisch Vlaamse huizen en andere 
gebouwen die herinneren aan het rijke 
verleden van de stad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/hotel_du_golf/233892i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Du Parc Hardelot

Ligging: rustig gelegen en omringd door mooie villa's, op 1,5  km van het 
kleine centrum en van het 3 km lange zandstrand van Hardelot met een ruim 
sportaanbod, o.m. (kite)surfen en (strand)zeilen. De nabijheid van een uniek 
bosgebied, de heerlijke duinen van de Opaalkust en de kliffen van Cap-Blanc 
Nez en Cap-Gris Nez (op 45 km) worden door natuurliefhebbers en rustzoekers 
erg gewaardeerd. Ook het bezoeken waard: het kasteel van Hardelot (2 km), 
Boulogne-sur-Mer met zijn middeleeuwse bovenstad en Nausicaa (15 km), de 
mondaine badplaats Le Touquet-Paris-Plage (20 km).
Transport: per auto: 250 km (Brussel), 247 km (Parijs), 414 km (Amsterdam). 
Treinstation Boulogne-sur-Mer op 15 km.
Faciliteiten: ruime receptie met veel lichtinval. De uitnodigende bar is klassiek 
ingericht met veel houtwerk, net als het restaurant L'Orangerie, waar lichte 
traditionele Franse gerechten op de kaart staan. Het verwarmde openlucht-
zwembad met kindergedeelte (geopend naargelang de weersomstandigheden) 
bevindt zich in de grote, mooi aangelegde tuin. Ligstoelen en handdoeken zijn 
gratis. Gratis sauna en tennis (3 pleinen). Op 2 km, niet behorend tot het hotel, 
bevindt zich een golfterrein (19 holes).
Kamers: de 80 kamers zijn naar Franse normen bijzonder ruim (32 m², make-up-
spiegel, vast tapijt). In elke kamer is een zithoek met sofa voorzien. U kan 
kiezen uit een charme kamer (2 éénpersoonsbedden) of een luxe kamer (twee-
persoonsbed of 2 éénpersoonsbedden, badjassen en pantoffels, koffie- en thee-
faciliteiten, balkon of terras). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (charme).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/nacht (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de luxe kamers: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 20% korting op de green fee van de golf van St.-Omer (op ca. 50 km).

Hotel du Parc Hardelot is magnifiek 
gelegen in een 3 ha groot park, omringd 
door mooie villa's. De ruime kamers, 
lekkere keuken en puike service zijn maar 
enkele van de vele troeven. Omdat zowel 
natuur, cultuur en sport nooit ver weg zijn, 
biedt dit hotel heel wat mogelijkheden 
voor een gevarieerde vakantie.

Opaalkust

UW VOORDEEL NRDV0034 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Hardelot
Hardelot ligt tussen Le 
Touquet en Boulogne-
sur-Mer en was begin 
20ste eeuw een hot-
spot voor de Britse en 
Belgische aristocra-
tie. De riante villa's herinneren aan deze 
glorieuze periode. Deze badplaats is de 
ideale uitvalsbasis om de kliffen van Cap-
Blanc Nez en Cap-Gris Nez te ontdekken. 
Het uitgestrekte strand en de bossen van 
het nabijgelegen regionaal natuurpark 
nodigen uit tot wandelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/du_parc_hardelot/233429i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Hôtel Hermitage

Ligging: u verblijft hier in 'la ville haute' (het hoger stadsgedeelte van 
Montreuil), in het hartje van deze middeleeuwse stad, binnen de 3 km lange 
stadswallen, die toegankelijk zijn voor een wandeling. Er heerst een gezellige 
sfeer in de pittoreske straatjes. Bezoek zeker de mooie citadel, een geklasseerd 
historisch monument. Tot de excursiemogelijkheden in de streek behoren Le 
Touquet-Paris Plage, Berck-sur-Mer (beide op 15 km) en het vissersdorp Etaples-
sur-Mer (10 km).
Transport: per auto: 265 km (Brussel), 225 km (Parijs), 430 km (Amsterdam). 
Treinstation Montreuil-sur-Mer op 1 km.
Faciliteiten: dit pand werd in de 19de eeuw heropgebouwd onder het bewind 
van Napoleon III. U wordt verwelkomd aan de ruime receptie met salon en 
aansluitend treft u de aangename bar en de ontbijtruimte met zicht op de tuin. 
Het gerenommeerde restaurant (uitgebaat door derden) heeft een eigentijds 
neo-industrieel interieur, én een mooi tuinterras waar het heerlijk tafelen is. De 
lokale bevolking komt hier ook graag, een garantie voor kwaliteit en service. In 
het health center Premium Spa La Villa du Soin kan u terecht voor schoonheids- 
en waterbehandelingen, hamam,....(betalend). Voor de sportievelingen is er 
een kleine fitnessruimte. U kan de auto parkeren in een afgesloten, bewaakte 
parking (vanaf € 10/24 uur).
Kamers: de 57 mooie kamers (max. 3 personen) met vast tapijt hebben een 
comfortabel, hedendaags decor en zijn deels ondergebracht in het hoofd-
gebouw en deels in het nieuwe gedeelte. Naar keuze reserveren we voor u een 
standaardkamer (15 m²) of een comfort kamer met een queensize bed (18 m²). 
Extra bed (3de volwassene): € 46/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit knap hotel is ondergebracht in een 
mooi, historisch gebouw. De gemeen-
schappelijke ruimtes stralen veel charme 
uit. Het Best Western Hôtel Hermitage is 
centraal gelegen in het schilderachtige 
stadje Montreuil-sur-Mer, ideaal voor uit-
stapjes naar de schitterende Opaalkust 
met zijn ruige kliffen en uitgestrekte 
fijnzandstranden.

Frankrijk

Nord-Pas-de-Calais

DINING
∙ 2 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 diner gourmand 4 gangen
(geen aankomst op zondag)UW VOORDEEL NRDV0019 N1

• Gratis nachten

Montreuil-sur-Mer
Een middeleeuwse ver-
sterkte stad met 3 km 
omwallingen, gedomi-
neerd door de burcht. 
U heeft een prachtig 
panorama op de dui-
nen van de Opaalkust. Zoals de naam al 
doet vermoeden lag Montreuil vroeger aan 
zee, verbonden door de rivier la Canche. 
Montreuil verwerft steeds meer faam op 
culinair gebied, u treft er uitstekende 
restaurants.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/best_western_hotel_hermitage/235030i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Maison Rouge

Ligging: La Maison Rouge ligt op 500 m van de dorpskern, op 
het platteland van Béthune, op 56 km van Rijsel. Bezoek het 
Motormuseum, het Mijnmuseum en het recreatiepark Loisinord. 
Het Louvre Lens Museum bevindt zich op 14 km.
Transport: per auto: 156 km (Brussel), 212 km (Parijs), 340 km 
(Amsterdam). Treinstation Noeux-les-Mines op 800  m. TGV-
station Lens op 15 km. Luchthaven Lille/Lesquin op 50 km.
Faciliteiten: het hotel is ondergebracht in een mooi historisch 
pand, een voormalig burgershuis van begin 1900. Aan de 
receptie zal u allerhartelijkst verwelkomd worden. Aansluitend 
vindt u de bar en een gezellige lounge. Het restaurant is sfeer-
vol ingericht in de voormalige woonruimtes van het gebouw. U 
degusteert er geraffineerde streekgerechten, de heer des huizes 
zwaait de scepter in de keuken. Er is ook een kleine tuin voor 
een groen toetsje. In de omgeving: fietsen, wandelen, vissen, 
kanovaren. Tennis, golf (9 holes) en paardrijden op 7 km.
Kamers: dit hotel telt 40 kamers (28 m², met vast tapijt, extra 
bed (3de volwassene): vanaf € 63/nacht) die verdeeld liggen 
over 3 verdiepingen. Ze zijn gezellig ingericht, in hoofdzakelijk 
warme, rode tinten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot half-
pension, ter plaatse te betalen (richtprijs: vanaf € 28 (maandag 
t/m donderdag), € 41 (vrijdag t/m zondag).
Kinderen: 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van 
de ouders (inclusief ontbijt).

Een kleinschalig gourmet-hotelletje met een familiaal onthaal, 
knappe kamers en een verfijnde keuken. Overdag kan u in de 
omgeving kunst en oorlogsgeschiedenis ontdekken.

Nord-Pas-de-Calais

UW VOORDEEL NRDV0028 X1
• Gratis nachten

Noeux-les-Mines (Lens)
Typisch dorpje op 15 km van Lens, waar zich een bijhuis van het 
Louvre Museum bevindt. Dit hypermoderne museum herbergt 
een fabelachtige collectie in een vernieuwende opstelling.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Les Saules

Ligging: rustig, in het vredige centrum van Favières. De 
monding van de Baai van de Somme, ligt op 5 km. De gezellige 
stadscentra van Le Crotoy (5 km) en Saint-Valéry-sur-Somme 
(14 km), en iets verder de statige abdij van Saint-Riquier met 
museum (30 km).
Transport: per auto: 297 km (Brussel), 212 km (Parijs), 463 km 
(Amsterdam). Treinstation Rue op 7 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie (8-20  uur). Het 
gerenommeerde restaurant La Table de Flo serveert een 
traditionele Franse keuken en kijkt uit op de tuin met vijver. 
Kleine spa met sauna, stoombad en bubbelbad (betalend). 
Massages en behandelingen op aanvraag (betalend). Gratis 
fietsenberging.
Kamers: 21  gezellige kamers verspreid over de 2  vleugels 
(vast tapijt of tegelvloer). Max. 2 personen: comfort kamers 
(20-23  m², 1ste verdieping) of premium kamers (18-24  m², 
gelijkvloers met terras). Max. 4 personen: familiekamers (21-
25 m², extra bed 3de en 4de volwassene: vanaf € 19/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag 
(volwassene), € 15/dag (kind t/m 9  jaar) (3 gangen, keuze-
menu).
Kinderen: enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 9 jaar over-
nachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1x gratis toegang tot de spa (60 min.).

Gelegen op enkele km van de Baai van de Somme is Les 
Saules ideaal voor fietsers en rustzoekers. De gezellige sfeer 
en de lekkere keuken zijn hier de voornaamste troeven.

Picardie

UW VOORDEEL NRDV0035 X0
• Gratis nachten

Favières (Baie de Somme)
Klein dorpje op het platteland dat zich, gezien zijn ligging, 
ideaal leent voor fietstochtjes en uitstappen naar de sublieme 
Baai van de Somme. Hier komt u voor een verblijf in alle rust.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/la_maison_rouge/233533i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/nord_-_pas_de_calais/les_saules/234099i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge du Jeu de Paume

Ligging: in het idyllische Domaine de Chantilly. Het kasteelpark vormt het ideale 
decor voor een zalige wandeling. De hippodroom van Chantilly ligt vlak bij het 
hotel. Een bezoek aan het nabijgelegen legendarische Château de Chantilly, het 
Musée Condé, les Grandes Ecuries en het Musée du Cheval zal u zeker bekoren.
Transport: per auto: 284 km (Brussel), 54 km (Parijs), 473 km (Amsterdam). 
Luchthaven Paris Charles de Gaulle op 26 km, Paris Orly op 64 km.
Faciliteiten: heerlijk verpozen in de elegante salons. Gastronomisch restaurant 
La Table de Connétable met 2 Michelinsterren, onder leiding van de jonge, geta-
lenteerde chef Arnaud Faye. U wordt er verwend met verfijnde, creatieve gerech-
ten. 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 overdekt zwembad, sauna en hamam.
Kamers: 92 elegante kamers en suites, luxueus en smaakvol ingericht in 18de-
eeuwse stijl. Indisch-geïnspireerde kleurrijke stoffen, Italiaans marmer en 
massief eiken meubilair in Louis XV-stijl zetten de toon. Ze geven uit op de 
stad Chantilly of de patio. Classic (28 m², max. 2 personen) en deluxe (32 m², 
max. 3 personen) kamers. Junior (45-58 m², max. 3 personen) en deluxe suites 
(50-60 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de 
volwassene): € 66/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (deluxe kamer en junior suite) of 2 kin-
deren (deluxe suite) t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt).
Bonus: gratis minibar (water, fruitsap en frisdranken). Jonggehuwden (enkel in 
de deluxe suite): fles wijn en lekkers.

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

Frankrijk

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)UW VOORDEEL IDFV0017 X0

• Gratis nachten

Chantilly
Vooral bekend vanwege 
het fraaie kasteel, 
omgeven door een 
prachtig park. Het is 
er heerlijk wande-
len. Het kasteel zelf 
herbergt twee belangrijke Franse musea 
waaronder het Musée Condé, op vlak van 
oude schilderkunst is dit na het Louvre het 
belangrijkste museum van Frankrijk. Ook 
de bibliotheek met ca. 30.000 boeken is 
indrukwekkend. Chantilly staat ook bekend 
als de paardenhoofdstad van Frankrijk.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/ile_de_france/auberge_du_jeu_de_paume/233823i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Moulin Babet

Ligging: idyllisch gelegen aan het riviertje de Surmelin, 
op het domein van een vroegere watermolen, langs de 
Route Touristique du Champagne. De champagnepersen van
Moët & Chandon bevinden zich op 5 km. De middeleeuwse kel-
ders van het champagnehuis Pannier zijn uniek (13 km).
Transport: per auto: 331 km (Brussel), 104 km (Parijs), 537 km 
(Amsterdam). Treinstation Château-Thierry op 10  km. Lucht-
haven Paris Charles de Gaulle op 108 km.
Faciliteiten: kleine receptie en gastronomisch restaurant waar 
de eigenaar aan het fornuis staat. Hij heeft zijn culinaire erva-
ring opgedaan in heel wat gekende huizen van Reims, en bij 
Lenôtre in Parijs heeft hij de kunst van de chocoladebewerking 
en de fijne patisserie geleerd. Het restaurant wordt o.m. aan-
bevolen in de gidsen Michelin en Bottin Gourmand en kreeg 
ook al het label Fait Maison (gerechten ter plaatse bereid met 
verse producten). Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 7 kamers (20 m², tweepersoonsbed, max. 2 volwasse-
nen en 2 kinderen) in een sobere landelijke stijl in de gereno-
veerde watermolen en uitkijkend op het riviertje. Tegelvloer op 
het gelijkvloers, parket op de 1ste verdieping.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: €  40/nacht
(volwassene), € 15/nacht (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar (zelf mee te bren-
gen). 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betalen elk € 10/nacht (inclusief ontbijt).

Rustig gelegen charmehotelletje, ideaal voor wie houdt van de 
natuur en lekker tafelen. Champagneliefhebbers komen hier 
zeker aan hun trekken. Volledige renovatie in 2019.

Champagnestreek

UW VOORDEEL CHAV0007 N1
• Gratis nachten

Mezy-Moulins
Op 12 km van het charmant stadje Château Thierry, de geboorte-
plaats van de schrijver en dichter Jean de La Fontaine, bekend 
om zijn fabels. Op 25 km van Epernay en 45 km van Reims.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Le Tulipier

Ligging: rustige en groene locatie, in de bossen van de 
Argonne, perfect voor urenlang wandel- en mountainbike-
plezier. Vissen op nabijgelegen meer (betalend). Op cultureel 
vlak treft u heel wat sporen van de Groote Oorlog, en binnen 
15 km verscheidene aantrekkelijke dorpen zoals Ste-Ménehould 
en Monthois. Verdun en Châlons-en-Champagne op ca 50 km.
Transport: per auto: 245 km (Brussel), 220 km (Parijs), 440 km 
(Amsterdam). Treinstation Ste-Ménehould op 15 km.
Faciliteiten: receptie, lobby en een aangenaam salon. De bar 
heeft een zonnig terras voor de mooie dagen. Het restaurant 
met open haard serveert originele en geraffineerde gerechten. 
Op de kaart prijken verschillende menu's, samengesteld door 
de chef. De grote, mooi aangelegde tuin is voorzien van lig-
stoelen en parasols. Het verwarmd binnenzwembad is gratis 
toegankelijk voor de hotelgasten. De salon, het restaurant en 
het zwembad werden in 2021 gerenoveerd.
Kamers: de 35 kamers (18 m², parket), ingericht met alle modern 
comfort, werden in 2021  opgefrist. Sommige kamers hebben 
een mooi zicht op het bos (volgens beschikbaarheid). Enkele 
kamers zijn ondergebracht in de 2 intieme, wat apart gelegen 
villaatjes, ideaal voor families of vrienden want ze beschikken 
over tussendeuren. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 
Extra bed (3de volwassene): € 33/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/nacht 
(3 gangen, vast menu met bediening aan tafel). Kindermenu 
ter plaatse te betalen (t/m 11 jaar) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind t/m 11  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit hotel werd genoemd naar de oude boom die de mooie tuin 
siert. De groene omgeving is de ideale plaats voor een gastro-
nomisch intermezzo of voor wie rust en stilte zoekt.

Champagnestreek

UW VOORDEEL CHAV0019 N1
• Gratis nachten

Vienne-le-Château
Uitgestrekte bossen om  geven dit dorpje in het hart van de 
Argonnestreek, een waar paradijs voor de natuurliefhebber en 
een goed alternatief voor de Belgische Ardennen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/le_moulin_babet/233413i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/le_tulipier/233980i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Château Fort

Ligging: werkelijk uniek, binnen de verstevigde muren van de burcht van Sedan 
zelf. Bouillon (België) ligt op slechts 22 km. De Franse grensstad Charleville-
Mézières ligt op 40 km, met vele bezienswaardigheden: de Place Ducale, het 
Arthur Rimbaud museum,...
Transport: per auto: 184 km (Brussel), 244 km (Parijs), 380 km (Amsterdam). 
TGV-station Sedan op 2 km. Luchthaven Luxembourg op 100 km.
Faciliteiten: het hotel heeft als middeleeuws decor het kasteel van Sedan met 
zijn eeuwenoude, massieve muren. In de ruime lobby vindt u de receptie (kluis). 
De gezellige 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 knipoog naar 
hun trotse middeleeuwse verleden. Tradition kamers (21 m², max. 2 personen, 
parket) of familiesuites (38 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, steeds met 
bad, tegelvloer of tapijt). Ze kijken uit op het binnenplein.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, vast menu met 
bediening aan tafel). U neemt de maaltijden in een van de 2 restaurants, vol-
gens beschikbaarheid.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten 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 volwassene 
betaalt de prijs in een éénpersoonskamer.

Charmehotel binnen de versterkte burcht 
van Sedan, u bent er omringd door de 
geschiedenis. Dit viersterrenhotel biedt 
een geslaagde combinatie van moderne 
kamers en een middeleeuws decor. Op 
gastronomisch vlak is het een gevestigde 
waarde. Een uitgelezen uitvalsbasis om de 
Franse Ardennen te ontdekken.

Frankrijk

Champagnestreek

GASTRONOMISCH
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x halfpension
∙ 1x à-la-cartediner
(dranken niet inbegrepen)UW VOORDEEL CHAV0032 N1

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Sedan
Dit historisch stadje 
ligt net over de Frans-
Belgische grens. U 
vindt er de grootste 
versterkte burcht van 
Europa van maar liefst 
35.000 m², verdeeld over 7 verdiepingen. U 
verblijft hier in een prachtig stukje Franse 
Ardennen. Sedan is een typisch Ardens 
stadje, authentiek en charmant, omringd 
door bossen waar u naar hartelust kunt 
wandelen en fietsen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/le_chateau_fort/234428i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie La Briqueterie Relais & Châteaux

Ligging: deze riante 5 sterren hostellerie is prachtig gelegen te midden van 
de wijngaarden op de zuidhellingen van de Côte des Blancs (chardonnaydruif), 
langs de Route Touristique du Champagne, net voor het binnenrijden van het 
wijndorpje Vinay. Epernay met de Avenue de Champagne ligt op 7 km, Reims 
met haar imposante kathedraal, gezellige terrasjes en talrijke winkels op 36 km, 
Chalons-en-Champagne op 37 km.
Transport: per auto: 303 km (Brussel), 143 km (Parijs), 510 km (Amsterdam). 
Treinstation Epernay op 8 km.
Faciliteiten: stijlvolle receptie, u wordt er met de glimlach onthaald. Bar met 
gezellige zithoekjes. Het gastronomisch restaurant biedt de meest verfijnde 
Franse keuken. In de zomermaanden kunt u genieten van een heerlijke lunch of 
diner op het terras. Er is een riante tuin van maar liefst 50.000 m² en tevens een 
gezellige, overdekte wintertuin waar u een hapje kunt bestellen bij het rust-
gevende geluid van het binnenfonteintje. Spa Bulles de Détente met verwarmd 
binnenzwembad, sauna, bubbelbad, hamam (gratis). Behandelingen en mas-
sages zijn betalend (vanaf € 50). Geen lift (1 verdieping). Gratis privéparking, 
privégarage vanaf € 10/24 uur.
Kamers: de 40 kamers hebben een elegante, klassieke stijl en zijn luxueus inge-
richt. Ze bieden alle hedendaags comfort voor een alleraardigst charmeverblijf. 
Kussenmenu, vast tapijt of parket. Classic (25 m², max. 2  personen), supe-
rior (28-30 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, met zithoekje) of deluxe kamers 
(35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: 1 kind van 
2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 54/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 15% korting op de behandelingen in de spa.

Luxueus en romantisch hotel in een ele-
gant kader, op een uitgestrekt domein 
van maar liefst 5 ha. La Briqueterie biedt 
een exquise gastronomische keuken, 
ontspanning in de spa, een rustige lig-
ging in het midden van de wijngaarden en 
een excellente service. Tevens een ideale 
uitvalsbasis voor het verkennen van de 
Champagnestreek.

Champagnestreek

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 diner gourmet (3 gangen, glaasje 

champagne en 1/3 fles wijn 
inbegrepen)
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UW VOORDEEL CHAV0009 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Vinay (Epernay)
Wijndorpje 7 km ten zui-
den van de champagne-
hoofdstad Epernay met 
meer dan 110 km cham-
pagnekelders. Een per-
fec  te ligging voor het 
ontdekken van de regio en het bezoeken 
van de vele bekende, maar ook kleinere 
familiale champagnehuizen. Vinay wordt 
omgeven door wijngaarden, die zich veelal 
uitstrekken tot aan de horizon.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/hostellerie_la_briqueterie_relais_--_chateaux/234975i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie du Mont Aimé & Dames de Champagne

Ligging: midden in de champagnewijngaarden van de Côte des Blancs, aan 
de voet van de historische Mont Aimé-heuvel. Het dorpje is maar een paar 
straten groot. In de straat van het hotel zelf en op de weg naar Vertus zijn er 
talrijke champagnekelders. Van Vertus is het een mooie rit naar Epernay met 
aan weerszijden de wijngaarden van de Côte des Blancs. U rijdt langs pittoreske 
wijndorpjes (waaronder Le Mesnil-sur-Oger en Oger) met familiale champagne-
huizen. In Epernay, dé champagnestad bij uitstek, kan u de grote champagne-
huizen bezoeken. U krijgt er een rondleiding met degustatie voor een klein 
bedrag.
Transport: per auto: 320 km (Brussel), 125 km (Parijs), 530 km (Amsterdam). 
Treinstation Vertus op 2 km.
Faciliteiten: receptie met klein salon/bar, ontbijtruimte, tuin en terras met 
barservice. Het elegante restaurant biedt een creatieve gastronomie en een 
uitgebreide champagnekaart. Klein overdekt zwembad, kleine fitness en sauna 
(gratis). Speeltuintje voor de kinderen. Er is geen lift in de Hostellerie du Mont 
Aimé, wel in de Dames de Champagne. In de omgeving: tochtjes per koets door 
de champagnevelden, golf (9 holes) in Vertus.
Kamers: de 43 classic kamers (22 m²) in Hostellerie du Mont Aimé werden heb-
ben een hedendaagse look. De 18 moderne kamers (27 m², aparte wc, airconditi-
oning) in Dames de Champagne liggen aan de overkant van de straat. Make-up-
spiegel en parket in alle kamers. Extra bed (3de volwassene): €  36/nacht. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/nacht (volwassene), 
€ 14/nacht (kind t/m 12 jaar) (4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 7 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten 
elk 25% korting op de 'extra bed' prijs.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne of ratafia). Fles champagne voor 
jonggehuwden.

Charmant adres waar Belgen thuis zijn. De 
ligging is ideaal om de Champagnestreek 
te verkennen: u verblijft te midden van 
de wijndorpen en kan onmiddellijk de 
Route Touristique du Champagne vervoe-
gen. Bovendien geniet de keuken een 
uitstekende faam. Het halfpension is een 
aanrader.

Frankrijk

Champagnestreek

DINING
∙ 2 of 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 aperitief (glaasje champagne 

of ratafia)
∙ 1x 4 gangendiner
∙ 1x gastronomisch 5 gangendiner
∙ 1 fles champagne per kamer bij 

check-out
∙ 1 bezoek aan een champagnekelder 

met degustatie (2 u) 
(geen aankomst op zaterdag of zondag)

UW VOORDEEL CHAV0011 X1
• Gratis nachten

Bergères Les Vertus
Het erg pastorale wijn-
dorpje Bergères Les 
Vertus is gelegen in 
de schaduw van het 
groter wijndorp Vertus, 
om  ringd door 450 ha 
wijngaarden van de Côte des Blancs. 
Opvallend middelpunt van het dorp is 
het charmante, romaanse kerkje. Van op 
de Mont Aimé-heuvel kan u genieten van 
prachtige vergezichten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/hostellerie_du_mont_aime_--_dames_de_champagne/233461i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Golden Tulip Troyes

Ligging: het hotel ligt op 7 km van het historisch centrum van Troyes, op 800 m 
van het vliegveld Barberey-Saint-Sulpice (enkel kleine sportvliegtuigen) en bij 
een winkelcentrum, in een groen en rustig kader. U gaat uiteraard in de eerste 
plaats Troyes zelf bezoeken. Het centrum heeft de vorm van een champagne-
kurk. Het is een schilderachtige stad met talrijke terrasjes, bistro's en typische 
restaurantjes die de magische sfeer van een roemrijk verleden uitstraalt. Troyes 
is net iets minder bekend dan Epernay en Reims, maar het is een heerlijke stad 
waar het fantastisch shoppen, flaneren, eten en champagne drinken is. U ver-
blijft hier op 30 minuten rijden van de kelders van de vermaarde Côte des Bar, 
die behoort tot de grote wijngebieden van de Champagne. Zonovergoten hel-
lingen, schitterende panorama's, pittoreske dorpjes en stadjes zorgen hier voor 
een hoog charmegehalte. Ook Nigloland ligt op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 352 km (Brussel), 170 km (Parijs), 567 km (Amsterdam). 
Treinstation Troyes op 8 km.
Faciliteiten: gezellige zithoekjes en open bar. Aansluitend vindt u het restau-
rant met een heel goede keuken; de chef gebruikt hoofdzakelijk streekproducten 
(gesloten op zaterdag- en zondagmiddag en 's middags op feestdagen). 's Zomers 
wordt u bediend op het terras met zicht op het openlucht  zwembad en de tuin. 
Ligstoelen, petanque, badminton en fietsen zijn gratis voor de klanten (volgens 
beschikbaarheid). Geen lift. Gratis beveiligde, afgesloten parking.
Kamers: de 84  kamers hebben een moderne, trendy stijl (25  m², extra bed
(3de volwassene): €  36/nacht) en beschikken over vast tapijt. Twee-
persoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

In het hart van de Champagne, perfect om 
de streek rond Troyes en de vermaarde 
wijngaarden van de Côte des Bar te ver-
kennen. U kan hier de champagne proe-
ven en kopen bij de wijnboer langs de 
toeristische Champagneroute. De keuken 
is innovatief en de verhouding prijs/kwa-
liteit is prima.

Champagnestreek

ONTDEKKING
∙ 1 nacht
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 glaasje champagne
∙ 1x 4 gangendiner (water, 2 glazen wijn 

en koffie inbegrepen)
∙ bezoek aan een kelder + degustatie
∙ kortingsbonnen voor de outletstores

UW VOORDEEL CHAV0031 X0
• Gratis nachten

Troyes
De historische hoofd-
stad van de regio 
Champagne en voor-
malig centrum van de 
textielindustrie met 
typische klinkerstraat-
jes, houten vakwerkhuizen, renaissance 
herenhuizen, een monumentale kathe-
draal,... Zonder het Musée d’Art Moderne, 
het Musée Historique de Troyes et de la 
Champagne te vergeten, en natuurlijk de 
outletstores voor merkkledij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Troyes
De historische hoofd-
stad van de regio 
Champagne en voor-
malig centrum van de 
textielindustrie met 
typische klinkerstraat-
jes, houten vakwerkhuizen, renaissance 
herenhuizen, een monumentale kathe-
draal,... Zonder het Musée d’Art Moderne, 
het Musée Historique de Troyes et de la 
Champagne te vergeten, en natuurlijk de 
outletstores voor merkkledij.
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/champagne-ardenne/golden_tulip_troyes/233309i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Au Riesling

Ligging: het hotel is wondermooi gelegen in het hart van de wijnroute, u geniet 
er van een prachtig panoramisch uitzicht op de wijngaarden van de Elzas. De 
omgeving nodigt uit om te wandelen en te fietsen in een zeer rustig kader. In de 
streek zijn enkele interessante kastelen te bezichtigen waaronder het vermaarde 
kasteel van Haut-Koenigsbourg uit de 12de eeuw, zeker bezoeken. Ondanks zijn 
uiterst rustige ligging is Zellenberg ook een strategische locatie om de typische 
wijndorpen in de buurt te gaan ontdekken: Riquewihr situeert zich vlakbij (op 
2 km), het charmante Ribeauvillé (op 4 km), het schilderachtige Kayserberg (op 
10 km) en Colmar, de wijnhoofdstad van de Elzas (op 13 km).
Transport: per auto: 462 km (Brussel), 438 km (Parijs), 669 km (Amsterdam). 
Treinstation Colmar op 15 km. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 63 km.
Faciliteiten: er is een lees- en ontspanningsruimte met televisie. Bagageruimte. 
In de ontbijtruimte geniet u in de ochtend naar hartelust van een continentaal 
ontbijtbuffet. In het restaurant kunnen liefhebbers van een goede keuken proe-
ven van geraffineerde traditionele en regionale gerechten - een aanrader! Gratis 
parking of garage (vanaf € 8/24 uur).
Kamers: het hotel Au Riesling beschikt over 36 kamers (17 m², met vast tapijt 
of parket) waarvan de meeste in een traditionele, eenvoudige stijl zijn inge-
richt. Ze zijn comfortabel en hebben een idyllisch uitzicht. Een deel werd 
reeds vernieuwd in een modernere, meer hedendaagse stijl. Mogelijkheid 
tot superior kamers met airconditioning (mits toeslag ter plaatse, richtprijs 
€ 17/kamer/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit charmant familiehotelletje is fantas-
tisch gelegen te midden van de wijn-
gaarden. De uitmuntende keuken en het 
panoramisch terrasrestaurant zijn zonder 
twijfel de troeven van Hotel Au Riesling. 
U kan hier zalig genieten van de rust en 
de mooie natuur van de Elzas. Bovendien 
een perfecte uitvalsbasis om de regio te 
bezoeken.

Frankrijk

Elzas

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x gastronomisch 5 gangendiner 

(1ste avond) 
(01/04-30/06, 01/01-31/03 aankomst dins-
dag t/m zaterdag, 01/07-30/12 aankomst 
dinsdag t/m zondag)

UW VOORDEEL ALSV0031 X0
• Gratis nachten

Zellenberg
Een gezellig klein 
dorpje in de Haut-Rhin, 
omgeven door wijn-
gaarden. Hier geniet u 
van de stilte, de natuur 
en de mooie panora-
ma's. De ligging is veelzijdig: enerzijds is 
er de wijnroute, en anderzijds wachten u 
tal van charmante dorpjes. De gekende 
steden Colmar en Obernai liggen binnen 
het halfuur rijden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Auberge d'Imsthal

Ligging: een rustige ligging, buiten het dorp. Op 3 km ligt het kasteel van La 
Petite Pierre met o.m. de zetel van het Parc Régional des Vosges du Nord en een 
permanente tentoonstelling. Eveneens op 3 km: de grotwoningen in Graufthal 
en het typisch dorpje Bauxwiller. Op 25  km situeert zich de streek van het 
kristal: Saint-Louis, Meisenthal, Montbronn, Bitche,... In Saverne bezoekt u 
het kasteel van Rohan. De mooie historische collecties roepen het prestigieus 
verleden van de stad op. De jachthaven ligt langs het kanaal dat de Marne en 
de Rijn verbindt, vlak voor het kasteel. U kunt er boten huren. De rozentuin van 
Saverne telt zo’n 8.500 rozenstruiken met meer dan 550 variëteiten.
Transport: per auto: 377 km (Brussel), 432 km (Parijs), 537 km (Amsterdam). 
Treinstation Saverne op 21 km. TGV-station Strasbourg op 56 km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 55 km.
Faciliteiten: receptie, bar, salon en ontspanningsruimte (tafeltennis, tafel-
voetbal, flipperkast, biljart, drankenautomaat). In het restaurant met fijne keu-
ken prijken o.m. rivierforel, haantje met Riesling en everzwijn op de gevarieerde 
menukaart. Een ruim terras geeft uit op de grote tuin met een vijver, waar u 
kan vissen (materiaal gratis te verkrijgen) en zwemmen. Gratis: kleine fitness, 
hamam en bubbelbad. Sauna (betalend). Tennis op 3 km, uitgestippelde wan-
del- en fietsroutes, golf (18 holes) in Bitche.
Kamers: 23  charmante kamers met veel houtwerk, vast tapijt of parket. 
Standaardkamers (18 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), 
kamers met balkon (18 m², max. 2 personen, vast tapijt) of superior kamers 
(20 m², max. 2 personen, zithoek). Extra bed (3de volwassene): € 40/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/nacht (volwassene), 
€ 10/nacht (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 2  kinderen t/m 
5  jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders, 2 kinderen van 6  t/m 
11 jaar betalen elk € 19/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit hotel wordt reeds méér dan 100 jaar uit-
gebaat door dezelfde familie: kwaliteit en 
degelijkheid zijn gewaarborgd. Er heerst 
een gezellige en familiale sfeer. Een ideale 
keuze voor een rustig, ontspannen verblijf 
dicht bij de natuur, middenin de bossen. 
De kamers zijn bijzonder gerieflijk en de 
keuken is lekker.

Elzas

GENIETEN
∙ 2 nachten in een kamer met balkon
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ gratis gebruik fitness, hamam en 

bubbelbad
UW VOORDEEL ALSV0008 N1
• Gratis nachten

La Petite Pierre en Alsace
Op 50 km van 
Strasbourg, tussen 
het massief van de 
Vogezen en het plateau 
van Lotharingen. Dit 
dorpje ligt verscholen 
middenin de uitzonderlijke fauna en flora 
van het Parc Naturel des Vosges. U vindt 
er talrijke historische monumenten. Langs 
de vele paden en wandelwegen kan de fer-
vente wandelaar zijn hart ophalen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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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), 492 km (Parijs), 560 km (Amsterdam). 
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 hartelijk. 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-restaurant 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, chromotherapie, ijsgrot, 
zoutgrot, fitness,... Mogelijkheid tot behandelingen en massages (betalend). 
Privétuin. Geen lift (1 verdieping).
Kamers: een totaal van 32 mooie kamers (met vast tapijt). Er zijn 3 types voor 
max. 3 personen: hedendaags (9 kamers, 25 m², hoofdgebouw, geen airconditio-
ning), design (5 kamers, 36 m², terras, zicht op de binnentuin, airconditioning) 
en natuur (18 kamers, 36 m², bal  kon, zicht op het bos en/of de buitentuin, 
airconditioning). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 92/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 65/dag (volwassene), 
€ 35/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 45/nacht (inclusief ontbijt).

Hier kiest u voor een echte totaalbeleving. 
Een weekendje cocoonen of gewoon 
's avonds culinair genieten. Dit kan bij de 
familie Weller met een gastronomische 
keuken, 2.000 m² wellness en heerlijk 
ingerichte kamers voor ieders smaak. 
Laat u verwennen in dit Logis d'Exception, 
bekroond met een verdiende vierde ster.

Frankrijk

Elzas

UW VOORDEEL ALSV0035 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Morsbronn-les-Bains
Een klein dorpje in het 
noorden van de Elzas, 
aan de voet van de 
Vogezen. De groene 
en heuvelachtige regio 
leent zich perfect voor 
mountainbiken, wandelen en talloze 
andere buitenactiviteiten. Hier komt u 
tot rust op een halfuurtje van de drukke 
regionale hoofdstad Straatsburg, waar u 
's winters de befaamde kerstmarkten kan 
bezoeken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Parc Hôtel & Spa

Ligging: in de hoofdstraat die leidt naar het kasteel van Wangenbourg (500 m), 
een héél vredig dorpje met weinig beweging. Het hotel is omringd door een 
botanisch park van 1 ha en biedt een mooi uitzicht op een van de vele valleien 
die zo typisch zijn voor dit gedeelte van de Elzas, het noordelijk deel van de 
Vogezen. Tal van uitgestippelde wandel- en fietsroutes vertrekken op zo'n 150 m 
van het hotel. U bent amper 15 km verwijderd van het begin van de populaire 
wijnroute van de Elzas, die loopt van Marlenheim tot Thann.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 455 km (Parijs), 605 km (Amsterdam). 
Treinstation Saverne op 18 km. TGV-station Strasbourg op 40 km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 30 km.
Faciliteiten: receptie, bar, rustgevende lobby met rustiek kader. Ontbijtruimte 
in typische Elzasserstijl. Het elegant restaurant heeft een grote veranda en ser-
veert regionale gerechten. Terras waar u rustig een glaasje Elzaswijn kunt proe-
ven, aangename tuin. Gratis toegang tot het wellnesscentrum met binnenzwem-
bad, sauna, hamam, belevenisdouches en bubbelbad in een decor van hout en 
steen. Massages en behandelingen zijn betalend. Gratis tennis (materiaal mee 
te brengen), biljart, tafeltennis, kickertafel, reuzenschaakspel op het terras, 
speelpleintje in de tuin. Lift in het hoofdgebouw. Gratis afgesloten privéparking 
aan de achterkant van het hotel of gratis publieke parking tegenover het hotel.
Kamers: 29 kamers met vast tapijt of parket. We reserveren voor u een char-
mante classic kamer (20-26 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) 
€ 27/nacht), een comfort kamer (22-30 m², aparte wc, max. 2 personen) of een 
prestige kamers (24-34 m², max. 2 personen, aparte wc en kluisje).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 19/nacht (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers: 1  kind t/m 8  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).

Het Parc Hotel & Spa wordt voortreffelijk 
geleid door de Familie Gihr. In 1848 begon 
het allemaal met een bar waar de voorbij-
gangers hun dorst konden lessen. Later 
groeide dit etablissement uit tot een echt 
familiehotel, waar de zevende generatie 
Gihr vandaag klaarstaat om u te dienen.

Elzas

DINING
∙ 3 nachten in een comfort of prestige 

kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x halfpension
∙ 1x gastronomisch 4 gangendiner 

(inclusief aperitiefhapje en 3 glazen 
wijn)

UW VOORDEEL ALSV0014 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Wangenbourg
Een pittoresk dorp met 
een bevoorrechte lig-
ging op 500 m hoogte, 
in het hart van de 
Mossigvallei. Het aan-
trekkelijke landschap 
wordt erg gewaardeerd door wandelaars 
en geurt heerlijk naar de dennenbomen. In 
de omgeving kunt u een bezoekje brengen 
aan de artisanale glasblazers van Dabo of 
het imposante kasteel van Saverne.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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A la Cour d'Alsace

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

Een prestigieus adres (1635), gelegen in 
een schilderachtig stadje, met een idyl-
lisch kader, een charmante inrichting, een 
gerenommeerde keuken 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.

Frankrijk

Elzas

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

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

UW VOORDEEL ALSV0006 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Obernai
Een pittoresk, histo-
risch stadje aan de uit-
lopers van de Vogezen, 
langs de wijnroute, met 
het typisch karakter van 
de Elzasstreek met tal-
rijke vakwerkhuizen. Bewonder de kunstig 
bewerkte gevels die tot de mooiste van 
de regio behoren. De Elzassersfeer is hier 
zeker bewaard gebleven via de taal en de 
festiviteiten. Markt op donderdag (streek-
producten, kledij,...).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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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 bezoe-
ken in één van de nabijgelegen 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), 489 km (Parijs), 693 km (Amsterdam). 
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 
geschiedenis schuil. Napoléon en Goethe prijken op de gastenlijst. Na een gron-
dige renovatie, waarbij de charme van weleer werd behouden, heropende dit 
hotel in 2017. Het restaurant serveert een authentieke keuken op basis van 
regionale producten (vanaf €  42 (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... Wijnkelder. Sauna. Privéparking met videobewaking (vooraf 
te reserveren): vanaf € 18/24 uur.
Kamers: met slechts 16  charmant ingericht kamers waarbij het authentieke 
karakter zorgvuldig werd bewaard gebleven, wordt de kleinschaligheid van dit 
hotel gegarandeerd. Modern ingerichte badkamers. Voor max. 2 personen: stan-
daardkamers (23-28 m²), superior kamers (28-39 m²) of junior suites (53-56 m²). 
Voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen: familie 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 € 12/nacht.
Bonus: welkomstdrankje (uitgez. standaard en superior). Jonggehuwden: ver-
sierde kamer.

Dit viersterrenhotel ondergebracht in een 
geklasseerd gebouw uit de 17de eeuw, 
combineert moeiteloos de charme van 
weleer met alle moderne faciliteiten. 
Lekkere authentieke keuken. Goed gele-
gen om zowel de steden Mulhouse en 
Colmar te bezoeken. Voor urenlang wan-
delplezier is de nabijheid van de Vogezen 
een absoluut pluspunt.

Elzas
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UW VOORDEEL ALSV0044 X1
• Gratis nachten

Ensisheim
Gelegen in het zui-
den van de Elzas vlak 
bij het drielanden-
punt met Zwitserland 
en Duitsland. De 
pittoreske wijnroute 
kronkelt zich langs enkele typische 
dorpjes zoals Riquewihr, Kaisersberg, 
Eguisheim... Mulhouse bevindt zich op 
17 km, bezoek er het Cité du Train en het 
Cité de l'Automobile. 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Best Western Plus Au Cheval Blanc

Ligging: net buiten Mulhouse gelegen in de dorpskern van Baldersheim, op 
7 km van het historisch centrum. Het vermaarde spoorwegmuseum Cité du Train 
en het automuseum Cité de l'Automobile bevinden zich op 13 km. Dit hotel geldt 
als een ideale uitvalsbasis om met de wagen de ruime omgeving van de zuide-
lijke Elzas te ontdekken, maar ook een daguitstap richting het Duitse Zwarte 
Woud of Zwitserland behoort tot de vele mogelijkheden.
Transport: per auto: 539 km (Brussel), 493 km (Parijs), 710 km (Amsterdam). 
TGV-station Mulhouse op 10 km. Luchthaven Mulhouse/Bâle op 26 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw, waar alle faciliteiten zich 
bevinden, en een bijgebouw aan de overkant van de straat. Kleine receptie waar 
men u met plezier advies geeft over de verschillende bezienswaardigheden. De 
traditioneel ingerichte bar wordt in de zomer uitgebreid naar het bebloemd 
terras, waar het heerlijk vertoeven is. Het restaurant is in de wijde omgeving 
gekend voor zijn streekgebonden keuken, al meer dan 30 jaar met passie bereid 
door dezelfde chef. De kelderruimte werd ingericht als ontspanningszone met 
een klein zwembad, bubbelbad, sauna en stoombad (gratis toegankelijk, gere-
noveerd in 2020). Lift in het hoofdgebouw. In het bijgebouw bevinden zich de 
fitness en een aantal kamers (geen lift). Fietsverhuur: vanaf € 15/dag.
Kamers: de 83  kamers zijn compact maar functioneel ingericht (vast tapijt, 
recent vernieuwd). Alle badkamers werden gerenoveerd in 2020. De stijl is een 
mix van hedendaags meubilair met authentieke, gerestaureerde meubelstukken 
in perfecte harmonie met het gekozen kleurenpalet. Het comfort is van gedegen 
kwaliteit. U verblijft in een comfort kamer (14 m²) in het tegenoverliggende 
bijgebouw (gescheiden door een weg, geen lift). Extra bed (3de volwassene): 
€ 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/nacht (3 gangen) (uit-
gez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 14/nacht (inclusief ontbijt).

De Best Western Plus Au Cheval Blanc 
kan het best omschreven worden als een 
typisch Elzasser hotel waar u geniet van 
een charmant kader, een gemoedelijke 
sfeer, een excellente streekgebonden 
keuken en degelijk hedendaags comfort. 
De ligging op de grens tussen Frankrijk, 
Duitsland en Zwitserland laat u toe om 
meer dan de Elzas alleen te ontdekken.

Frankrijk

Elzas

DINING
∙ 1 nacht met upgrade in deluxe kamer
∙ 1x ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 3 gangendiner (uitgez. dranken)
∙ toegang tot de relaxruimte

UW VOORDEEL ALSV0040 N1
• Gratis nachten

Mulhouse (Baldersheim)
Deze stad in het zui-
den van de Elzas, vlak 
bij het drielandenpunt 
met Zwitserland en 
Duitsland, is gekend 
voor zijn voormalige tex-
tielindustrie, wat zich vertaalt in een aantal 
aangename winkelstraten. Mulhouse heeft 
een historisch centrum met een opvallend 
stadhuis uit 1551 en herbergt een aantal 
belangrijke musea, zoals het Cité du Train 
en het Cité de l'Automobile.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/alsace/best_western_plus_au_cheval_blanc/234359i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Beauséjour

Ligging: op 10 minuten stappen van de historische binnenstad.
Transport: per auto: 506 km (Brussel), 563 km (Parijs), 710 km 
(Amsterdam). TGV-station Colmar op 2  km. Luchthaven 
Strasbourg/Entzheim op 70 km.
Faciliteiten: aangenaam salon waar het in de namiddag gezel-
lig vertoeven is met een kopje koffie en gebak. Geniet van een 
aperitiefje met versnapering in de bar. Geen eigen restaurant 
maar in Colmar vindt u heel wat uitstekende eetgelegenheden. 
Sfeervolle tuin. Privéparking (vanaf € 11/24 uur) of gratis in 
de straat.
Kamers: 40 kamers met vast tapijt. Classic kamer (16 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind, bad) of tradition kamer (19 m², max. 
2 personen, bad of douche, airconditioning).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de classic kamers: 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: fles wijn op de kamer. Verrassing 
voor jonggehuwden.

Prima hotel met een bijzonder aangename sfeer. De eigenaars 
en hun team stellen alles in het werk om van uw verblijf een 
onvergetelijke ervaring te maken.

Elzas

UW VOORDEEL ALSV0007 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Colmar
Een mooie stad aan de voet van de Vogezen, midden in de 
wijngaarden van de Elzas. Het is een belangrijke kunst- en 
cultuurstad, de met hout versierde huizen zijn typisch.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/alsace/beausejour/233357i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grand Hôtel Bristol

Ligging: dankzij de ideale ligging, rechtover een TGV-station, is het Grand 
Hôtel Bristol de perfecte plaats voor uw verblijf in Colmar. Op amper 5 minu-
ten stappen ligt het historisch stadscentrum. Dichtbij zijn een tweetal parken 
alsook het Natuurhistorisch en Etnografisch Museum. Op de 5de verdieping van 
het hotel kan u op het terras genieten van de zon en profiteren van het adem-
benemend zicht op het stationsplein en de prachtige vijvers met op de achter-
grond het uitgestrekt landschap van de Vogezen.
Transport: per auto: 506 km (Brussel), 563 km (Parijs), 710 km (Amsterdam). 
TGV-station Colmar op 200 m. Luchthaven Strasbourg/Entzheim op 70 km.
Faciliteiten: ruime lounge. De brasserie L’Auberge serveert lekkere, authentieke 
streekgerechten (terras aan de straatkant). Spa met gratis sauna, hamam en fit-
ness, massages op aanvraag (betalend). Publieke parking voor het hotel (vanaf 
€ 1,50/uur). Garage (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 91 kamers (vast tapijt). We reserveren voor u een classic kamer in het 
hoofdgebouw (15-20 m², max. 3 personen) of een deluxe kamer in het nieuwe 
gebouw (22-32 m², steeds tweepersoonsbedden). 3  Volwassenen krijgen een 
upgrade naar een junior suite (volgens beschikbaarheid), extra bed (3de vol-
wassene): € 90/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf € 33/nacht (3 gangen 
met bediening aan tafel) (geen halfpension mogelijk op 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 26/nacht (inclusief ontbijt) (upgrade van een classic naar een 
superior kamer volgens beschikbaarheid).
Bonus: fles wijn voor jonggehuwden.

Het Grand Hôtel Bristol is een statig hotel 
dat vlak bij het historisch centrum van 
het supergezellige Colmar ligt (op 5 minu-
ten stappen). Recht tegenover het hotel 
bevindt zich het TGV-station. U logeert er 
comfortabel in een serene sfeer en geniet 
er van een lekkere en lokale keuken.

Frankrijk

Elzas

UW VOORDEEL ALSV0003 X0
• Gratis nachten

Colmar
Colmar is een mooie 
stad aan de voet van 
de Vogezen, midden 
in de wijngaarden van 
de Elzas. Van de 13de 
eeuw tot op heden 
bleven de architecturale rijkdommen van 
Colmar ongeschonden. Een belangrijke 
kunst- en cultuurstad ook, die de wereld-
beroemde Retabel van Issenheim huis-
vest. Kuier door de pittoreske straatjes 
met opmerkelijke versierde huizen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/alsace/grand_hotel_bristol/233065i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Du Casino

Ligging: u geniet hier van een mooie en centrale ligging aan de jachthaven 
van Saint-Valéry-en-Caux. Het keienstrand en de promenade liggen op 900 m. 
Deze badplaats maakt deel uit van de Albastenkust, dewelke gekenmerkt wordt 
door de hoge kalkrotsen. De gezellige stadjes Fécamp en Dieppe liggen op zo'n 
35 minuten rijden en zijn goede startpunten voor wandelingen op deze indruk-
wekkende kalkrotsen. Vanuit Saint-Aubin-sur-Mer (16 km) vertrekken meerdere 
toeristische fietsroutes. Golfterrein (18 holes) op 8 km.
Transport: per auto: 415 km (Brussel), 195 km (Parijs), 595 km (Amsterdam). 
Treinstation Fécamp of Dieppe op 32 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes op het gelijkvloers zijn open en 
luchtig. De rechtlijnige stijl zorgt voor een erg smaakvol kader. Er is een aan-
gename bar met open haard die uitkijkt op de jachthaven, het restaurant heeft 
zicht op de tuin. Op de kaart prijken streekgerechten (menu 3 gangen vanaf 
€ 23, richtprijs). Hamam en massages à la carte (betalend). Gratis shuttle naar 
het Casino (zeeboulevard). Gratis parking aan de achterzijde van het hotel 
(25 plaatsen).
Kamers: 76 kamers met zicht op de tuin of op de haven (30 m²). Ze zijn mooi 
ingericht en zeer ruim. Badkamer en apart toilet. Een koelkastje is aanwezig. 
Vast tapijt (nieuw in 2021). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt € 27/nacht, 
1 kind van 13 t/m 18 jaar betaalt € 39/nacht.

Gelegen in het centrum van de popu-
laire badplaats Saint-Valéry-en-Caux, 
uitkijkend op de vredige jachthaven. De 
hedendaagse stijl, de ruime kamers en 
de vriendelijke service zorgen ervoor dat 
Hôtel du Casino erg geliefd is. Een ideale 
uitvalsbasis om de grillige Côte d'Albâtre 
te verkennen, te voet of per fiets.

Normandië

UW VOORDEEL NORV0019 X0
• Gratis nachten

Saint-Valéry-en-Caux
Bekende badplaats 
met een jachtha-
ven, een casino, een 
wandeldijk en een kei-
enstrand, gelegen tus-
sen Dieppe en Etretat. 
Deze kuststrook, de Côte d'Albâtre, is 
bekend voor zijn hoge, witte kalkrotsen. 
Een mooie streek om te wandelen, te fiet-
sen en te genieten van de ruwe kustlijn, 
ideaal voor een weekendje weg.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/du_casino/234959i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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), 162 km (Parijs), 592 km (Amsterdam). 
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 binnenbad (7,5 x 
3 m). Gratis fitness. Het gebruik van de sauna, het stoombad en het bubbelbad 
is betalend (€ 35/beurt). Massages mogelijk (betalend). Gratis tafeltennis, uit-
lenen 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 (15 m²), superior kamer met bubbelbad (20 m²) of privilège 
kamer met terras (30 m²). In de orangerie in de tuin 2 modernere kamers met 
bubbelbad en airconditioning (tarief classic, volgens beschikbaarheid). Extra 
bed (3de volwassene): € 52/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: €  84/dag (4 gangen à la carte). 
Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje: € 17/nacht. 2 Kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 47/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: 1 glaasje champagne. Jonggehuwden: altijd 1 glaasje 
champagne. Enkel in de superior kamers: upgrade volgens beschikbaarheid naar 
een deluxe kamer met terras.

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.

Frankrijk

Normandië

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een classic kamer
∙ ontbijt
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 4 gangendiner (inclusief 

aperitiefhapje) de eerste avond
∙ ticket voor de wijnkelders van 

Calvados in Corneilles
∙ gratis gebruik fietsen en kajaks 

volgens beschikbaarheid
(aankomst zondag t/m woensdag)

UW VOORDEEL NORV0010 X1
• Gratis nachten

Pont-Audemer
Bekoorlijk stadje met 
typische vakwerk-
huizen, een wirwar van 
middeleeuwse steeg-
jes, rivieren en grach-
ten. Pont-Audemer 
wordt wel eens het Venetië van Normandië 
genoemd, een terechte vergelijking. 
Een bevoorrechte ligging in het hart 
van Normandië: Rouen, Giverny, de 
Albastenkust met de witte kliffen en de 
Côte Fleurie liggen vlakbij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/belle_isle_sur_risle/234178i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Plus Hostellerie du Vallon

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

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

Normandië
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UW VOORDEEL NORV0011 X0
• Gratis nachten

Trouville
Gezellige badplaats op 
de rechteroever van 
de rivier de Touques, 
tegenover het mon-
daine Deauville. 
Trouville mag dan wel 
vaak in de schaduw staan van Deauville, 
toch moet het niet onderdoen: Trouville 
heeft een eigen casino, vissers- en jacht-
haven, een mooi strand met een planken-
pad, een charmante oude binnenstad en 
een gezellige vismarkt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/best_western_plus_hostellerie_du_vallon/233249i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Fer à Cheval

Ligging: hotel Fer à Cheval op 50 m van zee en strand en casino, in het centrum 
maar toch rustig. Bushalte op 100 m. Te bezoeken: de zusterstad Deauville 
met luxueuze boetieks en een heerlijk fijnzandstrand, gemakkelijk te voet te 
bereiken (1 km) via de voetgangersbrug of met de pont. Verder is er Honfleur 
met een mooie haven en typische, oude huizen. In La Maison du Pays d'Auge in 
Cormeilles kan u zien hoe Calvados wordt gemaakt. De abdij van Le Bec-Hellouin 
getuigt van de religieuze en intellectuele uitstraling van Normandië.
Transport: per auto: 410 km (Brussel), 165 km (Parijs), 595 km (Amsterdam). 
Treinstation Deauville/Trouville op 800 m.
Faciliteiten: de familie Bisson ontvangt u in een gemoedelijke sfeer in een 
kader met delicate charme. Het decor: pasteltinten, gemakkelijke zeteltjes, 
overal verse bloemen,... de elegantie van een 'maison bourgeoise' en Trouville 
aan het venster! Het hotel, een historisch gebouw, bestaat uit een hoofdgebouw 
en 2 bijgebouwen. U treft er een receptie, een ontbijtruimte en een salon waar 
u een kopje koffie of thee kan bestellen. Parking: vanaf € 20/24 uur (moet vooraf 
gereserveerd worden) of publieke parking in de buurt (vanaf € 24/24 uur). In 
de omgeving: tennis en watersporten op 100 m, paardrijden op 2 km, squash op 
3 km en golf op 4 km.
Kamers: de 34 kamers hebben een aangenaam interieur met vast tapijt of sisal-
tapijt. We reserveren voor u een comfort kamer (15-17 m², max. 2 personen). 
Eenpersoonskamers type cosy (12-14 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit charmehotelletje is ondergebracht in 
een gebouw met karakter en wordt uit-
stekend gerund door de eigenaars. De 
kamers zijn geheel verzorgd. Elke morgen 
wacht u een uitgebreid ontbijtbuffet. Een 
goede keuze voor een aangenaam verblijf 
in Trouville aan uiterst vriendelijke prijzen!

Frankrijk

Normandië

UW VOORDEEL NORV0022 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Trouville
Een charmante bad-
plaats aan de Côte 
Fleurie tegenover het 
mondai  ne Deauville. 
Trouville mag dan wel 
vaak in de schaduw 
staan van Deauville, toch moet het niet 
onderdoen: Trouville heeft een eigen 
casino, een vissers- en jachthaven, een 
oude binnenstad en restaurants waar u 
van heerlijke zeevruchten kan genieten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/fer_a_cheval/233736i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Montgomery

Ligging: in het centrum van Pontorson, vlak bij een mooi aan-
gelegd fietspad dat leidt naar de Mont Saint-Michel.
Transport: per auto: 594 km (Brussel), 358 km (Parijs), 789 km 
(Amsterdam). Treinstation Pontorson op 1 km. TGV-station Dol-
de-Bretagne op 20 km. Luchthaven Rennes op 66 km.
Faciliteiten: de Engelse familie Montgomery diende de 
koningen François I en Henri II. Hun oude woonst is vandaag 
een hotel. Gezellige bar, aangename tuin en veranda. U vindt 
enkele restaurants in de buurt. Gratis parkeren in de straat. 
Garage: vanaf € 5/24 uur. Fietsenstalling. Fietsverhuur (vanaf 
€ 20/dag, kan vooraf gereserveerd worden).
Kamers: 32  karaktervolle kamers, individueel ingericht en 
vaak met authentieke meubels. Vast tapijt. Standaard (13 m², 
tweepersoonsbed, extra bed 3de volwassene €  42/nacht en 
upgrade naar familiekamer), superior (16 m², tweepersoonsbed 
of 2  éénpersoons  bedden) of deluxe kamers (20  m², twee-
persoonsbed of 2  éénpersoonsbedden, bubbelbad, apart 
toilet, badjassen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik 
(standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 2 t/m 11  jaar 
op de kamer van de ouders geniet 50% korting (upgrade naar 
familiekamer).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 14 jaar in een aparte kamer 
genieten elk 50% korting.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Zeer mooi, charmant gebouw waarvan het historisch karakter 
(1526) goed bewaard is gebleven. De persoonlijke service en 
het uitgebreid ontbijtbuffet zijn de belangrijkste troeven.

Normandië

UW VOORDEEL NORV0025 X1
• Gratis nachten
• Seniorenkortingen

Pontorson (Mont Saint-Michel)
Dit rustig stadje situeert zich in de baai van de Mont Saint-
Michel (op 9 km) en is gelegen tussen de zee, Normandië en 
Bretagne. Een centrale uitvalsbasis dus.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Ligging: in een voetgangerszone, hartje historisch centrum. 
De Jeanne d'Arckerk ligt op 100 m, de 12de-eeuwse kathedraal 
op 600 m. Bezoek het binnenhof, de Aître Saint-Maclou (2 km) 
of slenter langs de Seine. Verken eveneens de bakermat van het 
impressionisme Giverny, Dieppe en Honfleur.
Transport: per auto: 340 km (Brussel), 135 km (Parijs), 540 km 
(Amsterdam). Treinstation Rouen op 2 km.
Faciliteiten: via de binnenkoer betreedt u de lobby. Receptie, 
lounge, bar, bibliotheek en ontbijtruimte. De decoratie verwijst 
naar de werken van Gustave Flaubert en is huiselijk en heden-
daags. Geen restaurant, maar in de buurt vindt u tal van 
mogelijkheden. Fitness (gratis). Publieke parking op 250  m 
(vanaf € 15/24 uur).
Kamers: 51 knap ingerichte kamers (17 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind) die verwijzen naar een boek, personage of onderwerp 
uit het oeuvre van Flaubert. De stijl is gracieus. We reserveren 
voor u een comfort kamer met vast tapijt. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: rondleiding in het hotel i.v.m. de werken van Gustave 
Flaubert, degustatie van appelsap.

Verzorgd stadshotel en een hommage aan de beroemde schrij-
ver Gustave Flaubert, geboren en getogen in Rouen. Perfecte 
harmonie tussen hedendaags design en literaire verwijzingen.

Normandië

UW VOORDEEL NORV0037 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Rouen
Rouen is onlosmakelijk verbonden met Jeanne d'Arc die hier 
stierf op de brandstapel. Ontdek de rijke geschiedenis van de 
stad met zijn kathedraal, oude vakwerkhuizen,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/best_western_montgomery/236024i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/hotel_litteraire_gustave_flaubert/235759i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ô Gayot

Ligging: het hotel is centraal gelegen in de hoofdstraat van het gezellige stadje. 
Kuier door de belle époquebuurt (1886-1914) en bewonder de art-decohuizen, 
waarvan het Casino du Lac (500 m) en de kerk Saint Jean-Baptiste de charmant-
ste voorbeelden zijn, en snuif de sfeer van weleer. Natuurliefhebbers en wan-
delaars kunnen hier hun hart ophalen. De Andainebossen en het meer nodigen 
uit tot wandelen. Voor de tennisliefhebbers is er de Tennis Club Bagnolais (op 
300 m). Voor een dagje pure verwennerij is er de B'O Spa Thermal (2.000 m²) waar 
u als herboren zult van terugkeren.
Transport: per auto: 545 km (Brussel), 225 km (Parijs), 631 km (Amsterdam). 
Treinstation Rennes op 119 km (TGV) en Argentan op 46 km. Luchthaven Caen 
op 106 km.
Faciliteiten: achter de 19de-eeuwse belle époquegevel schuilt een leuke 
lobby en receptie (7-23 uur). Winkeltje met gastronomische Franse speciali-
teiten en een ruime selectie wijnen, die u ook kunt bestellen in de gezellige
bar/theesalon. Franse traditionele bistrokeuken met een hedendaagse toets. 
Aangenaam zomerterras waar het op warme dagen heerlijk toeven is. Parkeren 
in de buurt (gratis).
Kamers: de 16 eigentijdse kamers werden ingericht rond het thema 'water en 
bos', ze zijn allemaal uniek bemeubeld. De kleuren zijn een combinatie van 
blauw/grijs of groen/rood. In de badkamers werd veelvuldig gebruik gemaakt 
van mozaïeken. Parket of vast tapijt (volgens beschikbaarheid). We reserveren 
voor u een superior kamer (22 m², bureau, 1ste verdieping) met zicht op het 
dorp of het terras. Sommige kamers beschikken over een balkon. Extra bed
(3de volwassene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 27/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Een charmant centraal gelegen pension, 
gezellig en uitermate verzorgd met een 
lekker bistrokeuken. De omgeving brengt 
u meteen terug naar de grandeur van de 
belle-époqueperiode. Als kuuroord is 
Bagnoles-de-l'Orne al eeuwen in trek bij 
de beau monde. Natuurliefhebbers kun-
nen hier zeker hun hart ophalen maar ook 
op culinair vlak heeft deze regio heel wat 
te bieden.

Frankrijk

Normandië

UW VOORDEEL NORV0033 N1
• Gratis nachten

Bagnoles-de-l'Orne
Dit stadje geniet een 
bevoorrechte reputatie 
als het enige kuuroord 
in het noordwesten van 
Frankrijk, al eeuwen in 
trek bij de beau monde. 
De hydrothermische baden situeren zich 
rond het meer, gevormd door de rivier Vée. 
Niet alleen is het een aantrekkelijke regio 
voor tal van buitenactiviteiten zoals wan-
delen, fietsen, paardrijden,... maar is het 
ook op culinair vlak veelbelovend.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/o_gayot/233744i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Domaine de Villeray & Spa Château et Moulin

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

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

Normandië

UW VOORDEEL NORV0018 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Condeau-au-Perche
Klein, maar o zo char-
mant, knus 16de-eeuws 
dorpje (geklas  seerd) 
dat slechts enkele hui-
zen en het domein van 
Villeray telt. Rustig gele-
gen in het afwisselende heuvellandschap 
van het Parc Naturel Régional du Perche, 
tussen Bellême en Nogent-le-Rotrou. De 
Perche is de streek van de manoirs, kaste-
len én paardenfokkerijen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/domaine_de_villeray_--_spa_chateau_et_moulin/235852i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Auberge de la Sélune

Ligging: in de Auberge de la Sélune verblijft u in hartje centrum van het kleine 
Ducey. Het hotel geniet een vredige ligging aan de waterkant, omringd door 
groen. Op 300 m ligt de fietsroute la Véloscénie die van Parijs tot Mont Saint-
Michel loopt. Een greep uit de excursiemogelijkheden in de regio: zeker doen: 
steek de baai van de Mont Saint-Michel over, gevolgd door een bezoek aan de 
toeristische badplaats Granville. Verder vindt u in de omgeving van Ducey en 
in het Bois d'Ardennes diverse uitgestippelde wandelroutes (6 tot 30 km). Trek 
ook eens richting Bretagne: via het gezellige Pontorson naar het kasteel van 
Combourg, het historische Dinan, de versterkte stad Saint-Malo of de aantrek-
kelijke badplaats Dinard - allemaal binnen een straal van 65 km.
Transport: per auto: 630 km (Brussel), 340 km (Parijs), 815 km (Amsterdam). 
Treinstation Avranches op 10 km. TGV-station Rennes op 83 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie en verder een bar met een aangenaam ter-
ras dat uitgeeft op de tuin, en een salon. Het restaurant wordt aanbevolen 
door Gault & Millau; vooraf reserveren is aangeraden. Ontbijtruimte met terras. 
De mooie tuin kijkt uit op de historische brug. U kunt er wegdromen op het 
geluid van het kabbelend water van de rivier, die bekend staat voor zijn rijkdom 
aan zalm. Geen lift. Gratis parking (beperkt). Afsluitbare garage voor fietsen 
(gratis).
Kamers: 20 kamers (12-14 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed of 2 aparte 
bedden) met vast tapijt en meestal met zicht op de straat. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht.

Gezellig, eenvoudig en ongecompliceerd 
familiehotelletje met een ongedwongen 
sfeer en een goede keuken. Ducey is een 
ideaal vertrekpunt om bijzondere plaatsen 
in Normandië en Bretagne te bezoeken. U 
zit hier op amper 15 km van de Mont Saint-
Michel, absoluut een verplicht bezoek.

Frankrijk

Normandië
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UW VOORDEEL NORV0007 X0
• Gratis nachten

Ducey
Een klein en sympa-
thiek bebloemd dorpje 
met een kasteel, gele-
gen in een groene, rust-
gevende omgeving aan 
de oevers van het rivier-
tje de Sélune, dat 15 km verder uitmondt 
in de baai van de Mont Saint-Michel, die 
uiteraard bovenaan de lijst van beziens-
waardigheden in de regio staat.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/normandie/auberge_de_la_selune/235001i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Nouveau Monde

Ligging: het uitgestrekte strand Plage du Sillon ligt tegenover het hotel (straat 
oversteken). 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), 417 km (Parijs), 890 km (Amsterdam). 
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 ontdekkingsreizigers en voert u zo mee naar de ontdekkingen van 
de Oost-Indische Compagnie, oosterse kruiden en de zeevaartroute van de kof-
fie. De ruime receptie ligt aan de achterzijde van het gebouw. Een grote traphal 
brengt u naar het restaurant Les 7 Mers en de bar Le Comptoir. Beide bieden een 
schitterend zicht op het strand en de zee. U kan zalig ontspannen in de spa met 
o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad en hamam (gratis toegang). 
Geniet ook van het zonneterras in de zomer en de loungeruimte. Ondergrondse 
parking met rechtstreekse toegang tot het hotel (vanaf € 15/24 uur).
Kamers: het hotel telt 83 kamers met een hedendaagse decoratie, ingericht in 
zachte en warme tinten en afgewerkt met veel zin voor detail. Op elke kamer 
zijn er badjassen ter beschikking. We reserveren voor u een standaardkamer aan 
de zuidkant (22 m², max. 2 personen), een kamer échappée mer met zijdelings 
zeezicht (26 m², max. 2  personen) of een superior kamer met zicht op zee 
(27 m², max. 2 volwassenen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 47/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen).

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

Bretagne

UW VOORDEEL BRTV0053 X0
• Gratis nachten

Saint-Malo
Een gerenommeerde 
badstad met het uit-
gestrekte Sillonstrand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateaubriand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien 
getrouw gereconstrueerd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/le_nouveau_monde/233525i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Saint-Malo
Een gerenommeerde 
badstad met het uit-
gestrekte Sillonstrand 
en een vermaarde 
'Cité Corsaire', des-
tijds geliefd bij piraten 
en zeerovers. Saint-Malo is ook een stad 
van intellectuelen, dichters en schilders, 
Chateaubriand werd hier geboren. Het 
historisch centrum intramuros werd in 
1944 voor 80% verwoest, maar nadien 
getrouw gereconstrueerd.

des Marins

Ligging: intramuros, in het hart van de historische binnenstad waar het authen-
tieke karakter bewaard is gebleven: smalle kasseistraatjes, typische heren-
huizen,... Ook het strand is nabij, op 250 m is er de Plage de Bon Secours. U kan 
de stad binnenrijden om uw bagage af te zetten aan het hotel en daarna een 
van de parkings gebruiken buiten de vestingmuren (u treft er al een op 250 m) 
of gebruik maken van de parking van het hotel (volgens beschikbaarheid).
Transport: per auto: 692 km (Brussel), 417 km (Parijs), 890 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Malo op 500 m. Luchthaven Rennes op 70 km.
Faciliteiten: het hotel kreeg een grondige renovatie en opende opnieuw de 
deuren in 2019. Geniet er van de eigentijdse maar ook historische sfeer. Aan de 
receptie zal u hartelijk worden verwelkomd. Kleine lounge. In de ontbijtruimte 
wacht u alle dagen een uitgebreid ontbijtbuffet met lokale specialiteiten. 
Internethoekje met printer, gratis ter beschikking van de gasten. U kunt gratis 
genieten van de spafaciliteiten van het hotel Le Nouveau Monde op 15 min. 
wandelen (met o.a. een verwarmd binnenzwembad, een bubbelbad, hamam, 
solarium,...). Parking (volgens beschikbaarheid, vanaf € 12/24 uur).
Kamers: de 50 gerenoveerde kamers zijn comfortabel ingericht en beschikken 
over al het nodige comfort. De blauwe, rode en groene tinten zorgen, samen 
met kunstwerken die verwijzen naar Saint-Malo, voor een aangename sfeer. De 
decoratie is geïnspireerd op de zeevaarders. Alle kamers hebben vast tapijt. We 
reserveren voor u een standaardkamer (15-17 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).

Het hotel heropende zijn deuren in 2019, 
na een grondige renovatie. De kamers 
en badkamers kregen een nieuw jasje en 
de decoratie verwijst naar de tijd van de 
zeevaarders. U logeert er intramuros, in 
de onmiddellijke nabijheid van de histo-
rische bezienswaardigheden, restaurants 
en winkels. Ook het strand is niet veraf. 
Het hotel zelf is rustig.

Frankrijk

Bretagne

UW VOORDEEL BRTV0057 X0
• Gratis nachten

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/des_marins/233485i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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du Château

Ligging: u logeert hier in het dorp. Combourg is landinwaarts gelegen, halfweg 
tussen de Mont Saint-Michel (35 km), Saint-Malo (35 km) en Rennes (35 km). 
Enkele excursiemogelijkheden in de streek: bezoek de middeleeuwse stad Dinan 
op 24 km, Rennes, de grootste stad van Bretagne, en natuurlijk de Mont Saint-
Michel (Unesco-Werelderfgoed). Aan de kust moet u beslist Saint-Malo en Dinard 
gaan bekijken, twee totaal verschillende kuststadjes van elkaar gescheiden door 
een stuwdam. Combourg is een ideale uitvalsbasis om zowel de Côte d’Emeraude 
als het hinterland te verkennen.
Transport: per auto: 702 km (Brussel), 387 km (Parijs), 901 km (Amsterdam). 
TGV-station Rennes op 40 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit het hoofdgebouw en 2 bijgebouwen (even 
mooi en origineel), die omgeven zijn door een rustige tuin. Inkom met de 
receptie en verder een lobby/bar en een restaurant, gezellig en sfeervol met een 
veranda en terras. U kan er lunchen (12-14 uur) en dineren (19-21 uur) in een 
aangenaam kader, en genieten van lekkere gerechten op basis van lokale pro-
ducten. Tafeltennis. Geen lift. Gratis parking voor het hotel en op het binnen-
plein, of garage: vanaf € 10/24 uur (4 plaatsen, volgens beschikbaarheid). In 
de omgeving: tennis (4 pleinen) op 500 m, zwembad op 1 km, golf op 10 km, 
strand op 30 km.
Kamers: dit hotel telt 32 kamers die authentiek werden ingericht in een sobere, 
maar geraffineerde en elegante stijl. We reserveren voor u naar keuze: club 
kamers (25 m², extra bed (3de volwassene): € 39/nacht) of de ruimere junior 
suites (30 m², zithoek). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht (inclusief ontbijt).

Dit driesterrenhotel is mooi gelegen aan 
het meer, aan de voet van het familie-
kasteel van de schrijver Chateaubriand. 
De gebouwen maakten vroeger deel uit 
van het domein. U profiteert hier van een 
prima service, een lekkere Bretoense keu-
ken en een goede ligging om deze bijzon-
dere streek te ontdekken.

Bretagne

DINING
∙ 4 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 4x 3 gangendiner (menu Terroir)

UW VOORDEEL BRTV0003 X1
• Gratis nachten

Combourg
Idyllisch gelegen aan 
de oevers van het 
meer Lac Tranquille. 
Combourg is een bij-
zonder karaktervol 
dorp en bekend om zijn 
schrijver Chateaubriand. Het dorpsbeeld 
wordt gedomineerd door de torens van het 
feodaal kasteel, een van de best bewaarde 
kastelen van Bretagne. Combourg is een 
'groene' bestemming: vijvers, sluizen, 
bossen, het woud van Mesnil,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/du_chateau/233017i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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De Diane

Ligging: langs de 'allée des Acacias', die doorloopt tot aan de zee. Het fijnzand-
strand ligt op 200 m. De talrijke dennenbomen die het hotel omgeven, dragen bij 
tot een rustgevende sfeer. De fietsroute EV4 en de wandelweg GR34 zijn vlakbij.
Transport: per auto: 687 km (Brussel), 454 km (Parijs), 875 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Malo op 41 km. Luchthaven Dinard op 32 km.
Faciliteiten: in dit charmante hotel wordt de rijke geschiedenis van het gebouw 
(1925) mooi weerspiegeld. De oorspronkelijke parketvloeren dragen bij tot een 
warme uitstraling. Receptie, salons, loungebar. Restaurant Le 1925 serveert kwa-
liteitsvolle biogerechten en is in de regio erg populair voor de uitstekende 
keuken. Het ruime terras met solarium en bubbelbad (gratis, openlucht) laat u 
toe even op adem te komen. Afsluitbaar fietslokaal. Parkeergelegenheid bij een 
parkje dicht bij het hotel.
Kamers: de 45 tijdloze kamers (met tweepersoonsbed) werden in 2020 smaakvol 
gerenoveerd met o.a. nieuwe gordijnen en decoratie. De kamers zijn verdeeld 
over 3  verdiepingen en bieden alle comfort voor een zorgeloos verblijf. We 
reserveren voor u de comfort kamers (18 m², max. 2 personen, zicht op de tuin 
of op het terras, inloopdouche), premium kamers (20 m², max. 2 personen, zicht 
op de tuin of op het terras, fles water, bad of inloopdouche, soms een balkon) of 
deluxe kamers (22 m², max. 3 personen, zicht op de tuin, het park of het terras, 
bad, soms met balkon of terras, dagelijks een flesje water en fruit). Extra bed 
(3de volwassene): € 35/nacht. Eenpersoonskamers (16 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind 3 t/m 12 jaar) (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 kind van 3 t/m 5 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 15/nacht, 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt € 23/nacht (inclusief ont-
bijt).
Bonus: jonggehuwden: glaasje champagne.

Mooi gerenoveerd hotel in een authentiek 
Anglo-Bretoense stijl uit de jaren 20. De 
prachtige rotskust Cap Fréhel met wonder-
mooi zandstrand ligt vlakbij. Prima restau-
rant. Gerenoveerde kamers.

Frankrijk

Bretagne

DINING
∙ 5 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 5x 4 gangendiner

UW VOORDEEL BRTV0066 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Sables-d'Or-les-Pins
Dit kustdorpje wilde 
destijds Le Touquet 
naar de kroon steken, 
maar is gelukkig een 
dorp gebleven. U vindt 
er een van de mooiste 
stranden in Bretagne. Talrijke fiets- en 
wandelroutes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/de_diane/233469i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Thalassa Hôtel & Spa

Ligging: dit hotel ligt aan de karakteristieke haven, langs de gezellige kade 
met diverse restaurants. Het zandstrand ligt op 75 m van het hotel, excursiemo-
gelijkheden op zee op 150 m. De statige Gouden Toren (Tour Vauban, Unesco-
Werelderfgoed) bereikt u na 600 m. Pointe de Pen-Hir (op 2,5 km) is een prach-
tige, rotsachtige omgeving waar u geniet van indrukwekkende vergezichten of 
een onvergetelijke zonsondergang.
Transport: per auto: 940 km (Brussel), 635 km (Parijs), 1.075 km (Amsterdam). 
TGV-station Brest op 67 km, Quimper op 64 km.
Faciliteiten: receptie, bar. In het restaurant, met mooi zicht op de haven, 
worden heerlijke visgerechten geserveerd. Het zwembad met verwarmd zeewater 
(01/05-15/09) en een bubbelbad zorgen voor de nodige ontspanning. Sauna en 
hamam. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn mogelijk (betalend). 
Afgesloten parking (vanaf € 5/24 uur).
Kamers: 47 eenvoudige, maar recent nog heringerichte kamers met het nodige 
comfort (max. 2  personen, vast tapijt). We selecteerden de standaardkamer 
(19 m²) of de suite (22 m², met balkon, koffie- en theefaciliteiten, zithoek, 
badkamer met aparte wc)
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension ter plaatse 
(richtprijs € 39/dag).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar). 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis 
in de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 5 t/m 12 jaar geniet 
30% korting.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een bescheiden, maar verrassend goed 
uitgerust hotelletje: gerenoveerde 
kamers, een zwembad met verwarmd zee-
water, een spa en een prima restaurant. 
Het zandstrand ligt vlakbij.

Bretagne

DINING
∙ 5 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 5x 4 gangendiner
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UW VOORDEEL BRTV0065 N1
• Gratis nachten

Camaret-sur-Mer
In het uiterste westen 
van het schiereiland 
Crozon aan de schit-
terende Bretoense 
kust. Vroeger het cen-
trum van de langous-
tinevisserij, nu een authentiek, pittoresk 
havenstadje.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/thalassa_hotel_--_spa/234012i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 Toerisme 
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 typische vakwerkhuisjes en elke donder  dag is er 
een grote markt waar u de lokale sfeer kan opsnuiven.
Transport: per auto: 786 km (Brussel), 520 km (Parijs), 969 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Brieuc op 78 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit diverse gebouwen die met elkaar verbonden 
zijn. L'Agapa is het hoofdgebouw 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 restaurant Le Belouga voor een eerlijke en fijne 
Frans-Bretoense keuken met prachtig uitzicht op zee (gesloten op maandag 
en dinsdag, uitgez. schoolvakanties). Nuxe Spa, 400 m² groot, binnenzwembad 
(40 m²), sauna, bubbelbad en hamam (gratis). Grote keuze aan behandelingen 
(betalend). Het grote terras (100 m²) is een heerlijke relaxruimte (open juni-
september). Ook in de tuin is het leuk vertoeven. Talrijke activiteiten, waar-
onder golf, surf, paddle, enz. De gratis parking is overdekt.
Kamers: de 45 kamers liggen verdeeld over verschillende gebouwen. Naar keuze 
Agapa kamers met zicht op de tuin of met zeezicht in het hoofdgebouw (22-
25 m², max. 2 personen) of Desirade kamers met zeezicht in een bijgebouw 
(45 m², zithoek, minibar, Nespressomachine, max. 2 volwassenen en 1 kind). 
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: €  20/nacht. Enkel in Desirade kamers met zeezicht: 
1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 67/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Dit elegant hotel aan de sublieme Roze 
Granietkust biedt niet alleen een top-
ligging voor uitstapjes, maar is tevens 
een ideale thuishaven waar u heerlijk 
kan ontspannen in de Nuxe Spa of bij een 
gastronomisch diner met zicht op zee. Een 
vijfsterrenhotel waar u alle luxe wacht voor 
een geslaagd en relaxed verblijf.

Frankrijk

Bretagne

UW VOORDEEL BRTV0058 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Perros-Guirec
Aan de Roze Graniet-
kust met zijn typische 
roze-rode rotsforma-
ties. Er zijn heel wat 
acti  viteiten naargelang 
de seizoenen, o.m. 
diverse watersporten. Vanuit Perros-
Guirec kan u talrijke bezienswaardigheden 
bezoeken. De rotsen bij Ploumanac'h 
be  horen tot de mooiste van deze kust. 
Een wandeling langs het voormalige 
douanierspad is een must.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/lagapa/233712i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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), 579 km (Parijs), 1.029 km (Amsterdam). 
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 ontvangen. Aansluitend is er een kleine lounge. De inrichting 
van de open ruimte is eigentijds, modern en heel uitnodigend. Het gastrono-
mische restaurant Table de la Butte, een restaurant met Michelin-ster (sinds 
2014), heeft een uitstekende reputatie. Chef-kok Nicolas Conraux en zijn keu-
ken team creëren op magische wijze de meest verfijnde gerechten (richtprijs 
€ 64). Le Comptoir de la Butte ontving de Michelin gourmet-bib (sinds 2020, 
elke dag geopend, driegangenmenu vanaf € 28). Het ontbijt is navenant abso-
luut top, uitgebreid en met heel veel streekproducten. De spa met verwarmd 
binnenzwembad, sauna, hamam, Noorse douche en relaxruimte vervolledigen 
het ontspanningsaanbod (€ 35/persoon/verblijf). Gratis afgesloten parking voor 
het hotel.
Kamers: de 32 kamers (max. 2 personen) zijn eigentijds, harmonieus en comfor-
tabel ingericht. Ze bieden een mooi uitzicht op de omgeving en de zee. Classic 
(16 m²), superior (16-19 m², inloopdouche, kluisje) of ruimere deluxe kamers 
(25-30 m², tweepersoonsbed, kluisje).
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

UW VOORDEEL BRTV0060 X1
• Gratis nachten

Plouider
Mooi landelijk dorpje 
dicht bij de kust in de 
Finistère, het uiterste 
puntje van Bretagne. 
Het dorp grenst in het 
noorden aan de Baai 
van Goulven, een kleine 4 km van de 
dorpskern. De ongeschonden natuur is 
een pleisterplaats voor vele trekvogels. 
Het dorp ligt iets hoger dan de omgeving 
waardoor u er, ondanks de afstand, toch 
de zee kan zien.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/la_butte/233517i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Goyen

Ligging: het karaktervol hotel ligt net tegenover het kleine vissershaventje, op 
400 m van het strand en op 100 m van het centrum van Audierne. Te bezoeken 
in de omgeving: La Pointe du Raz, dit is een van de meest indrukwekkende sites 
aan de Atlantische kust (bevindt zich op 12 km). Het plaatsje Locronan (met 
geklasseerd historisch monument) maakt deel uit van 'Les Plus beaux Villages de 
France' en draagt trots het label 'Petite Cité de Caractère de Bretagne'. Quimper 
is een heerlijke kunst- en geschiedenisstad met een belangrijk erfgoed. U kan 
ook een leuk boottochtje maken naar het eiland Sein (inschepen tegenover het 
hotel) of in de baai van Douarnenez.
Transport: per auto: 913 km (Brussel), 600 km (Parijs), 1.108 km (Amsterdam). 
TGV-station Quimper op 20 km. Luchthaven Quimper op 32 km.
Faciliteiten: u treft er een mooie receptie met open haard en een zithoek, 
alsook een bar en een aparte ontbijtruimte. Het restaurant kijkt uit op de 
vissershaven. Uiteraard prijken hier vooral vis en zeevruchten op de menukaart 
(3 gangen vanaf € 32, richtprijs). Publieke parking voor het hotel (gratis). In de 
omgeving: tennis op 3 km, watersporten en paardrijden op 5 km. Verhuur van 
electrische fietsen.
Kamers: het hotel biedt 21 kamers met zicht op de haven en balkon (uitgez. 
duplex), ingericht in een warme, hedendaagse stijl. Ze hebben een vinylvloer. 
We reserveren voor u de comfort kamers (15 m², max. 2 personen), de superior 
kamers met zithoek (27 m², max. 3 personen, met extra sofabed) of een duplex 
(45 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de 
volwassene): € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (superior) of 2 kinderen (duplex) van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 15/nacht (ontbijt niet inbe-
grepen).
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne). Jonggehuwden: upgrade volgens 
beschikbaarheid (uitgez. 08/07/22-27/08/22).

U verblijft hier in een gebouw met karak-
ter, genesteld langs de kade van de haven 
- het strand ligt vlakbij. Uw kamer is uit-
nodigend. In het restaurant is de keuken 
op basis van uitstekende, dagverse pro-
ducten - u wordt er culinair verwend.

Frankrijk

Bretagne

su
pe

rio
r 

ka
m

er

UW VOORDEEL BRTV0027 X1
• Gratis nachten

Audierne
Deze vissershaven is 
dicht bij La Pointe du 
Raz gelegen. Audierne 
bestaat uit smalle en 
pittoreske straatjes die 
zich uitstrekken achter 
de kade en in de hoogte. Op de kade gonst 
het van de maritieme activiteiten. In de 
visvijvers van Audierne, die tot de grootste 
van Europa behoren, worden langoesten, 
kreeften en krabben opgeslagen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/le_goyen/233815i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Domaine de Bodeuc

Ligging: op het Domaine de Bodeuc verblijft u in een groen, beschermd land-
schap in het zuiden van Bretagne, vlak bij de Loirestreek. La Roche-Bernard ligt 
op 5 minuutjes rijden, de zee op 20 minuten.
Transport: per auto: 756 km (Brussel), 447 km (Parijs), 960 km (Amsterdam). 
Treinstation Redon op 27 km, Vannes op 45 km en Nantes op 75 km. Luchthaven 
Nantes op 75 km.
Faciliteiten: dit aantrekkelijk hotelletje bestaat uit een hoofdgebouw en 2 bij-
gebouwen. Er is een gemoedelijke bar voor een gezellige babbel met een drankje 
en een restaurant 'gourmand' waar u kan proeven van verse producten en streek-
gerechten volgens de marktaanvoer. Op de wijnkaart prijken talrijke loirewijnen. 
Ook voor het ontbijt worden steeds lokale, dagverse producten gebruikt. In 
een mooi park met eeuwenoude bomen ligt een verwarmd openluchtzwembad 
(tot 15/10). U krijgt toeristische informatie en leuke tips van uw gastheer en 
-vrouw. Lift in de Manoir. In de omgeving: paardrijden op 6 km, golf (18 holes) 
op 12 km, strand.
Kamers: een totaal van niet meer dan 15 knusse kamers in trendy kleuren, elk 
met een individueel karakter, vast tapijt, tegelvloer of parket. We reserveren 
voor u naar keuze: een classic kamer (20 m², voor max. 2 personen, met zicht op 
de tuin), een superior kamer (25 m², voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen, extra bed (3de volwassene): € 52/nacht) of een prestige kamer 
(30 m², voor max. 2  personen, badjassen). Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: 35/dag (volwassene), €  17/dag 
(kind t/m 8  jaar) (3  gangen, keuzemenu, kindermenu). Alle maaltijden met 
bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 2 kinderen van 3 t/m 
7 jaar op de kamer van de ouders betalen € 8/nacht, 2 kinderen van 8 t/m 15 jaar 
betalen € 28/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles loirewijn of upgrade volgens beschikbaarheid.

Vertoeven in rust en authenticiteit in een 
zinnenstrelend stukje Bretagne... In dit 
romantisch 'maison de campagne' uit 
1850 heeft u veeleer het gevoel bij vrien-
den te logeren. U beleeft er onvergetelijke 
momenten in een heerlijk warme sfeer. 
Een ideaal adresje om te ontstressen en te 
onthaasten...

Bretagne

UW VOORDEEL BRTV0042 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Nivillac (La Roche-Bernard)
La Roche-Bernard is een 
kleine Vikinghaven aan 
de rivier Vilaine midden 
in een adembenemend 
landschap. Al slente-
rend door de gezellige 
straatjes ontdekt u oude gebouwen en 
proeft u de authentieke sfeer. Bezoek op 
minder dan een halfuurtje rijden karakter-
volle steden en haventjes zoals Guérande, 
Piriac-sur-Mer en La Baule.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/le_domaine_de_bodeuc/233453i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Tumulus

Ligging: hotel Tumulus situeert zich in het geklasseerd en beschermd gebied 
van de Tumulus Saint-Michel (met prehistorische megalieten), op het hoogste 
punt van het stadje Carnac. U geniet hier van een schitterend panoramisch uit-
zicht over het landschap. Het centrum van Carnac ligt op 10 minuten wandelen, 
het fijnzandstrand op ongeveer 2 km.
Transport: per auto: 833 km (Brussel), 518 km (Parijs), 1.032 km (Amsterdam). 
TGV-station Vannes op 33 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit een hoofdgebouw en een tuinpaviljoen. Er 
is een receptie en een gezellige bar. Het restaurant L'Astéria kijkt uit op de 
mooie, grote tuin met aangenaam terras. Ligstoelen en een bubbelbad staan 
hier ter beschikking van de hotelgasten. Ook het verwarmd openluchtzwembad 
(8 x 16 m, mei-september) is omringd met gratis ligstoelen en parasols. Het 
wellnessgedeelte omvat o.a. een sauna, hamam, experience douche (€ 9 per uur, 
richtprijs ter plaatse te betalen). Een uitgebreid aanbod aan behandelingen is 
mogelijk (betalend). In de omgeving: zeilen, duiken en vissen in Carnac, tennis 
(10 pleinen) en paardrijden op 2 km, golf (18 holes) in Ploëmel op 6 km.
Kamers: de kamers werden warm en met smaak ingericht. Ze bieden al het 
nodige comfort en hebben laminaatvloer en badjassen. Naar keuze: classic 
kamers (5, met zicht op de Tumulus Saint-Michel) of classic superior kamers 
(6, met zicht op de baai). Beide types zijn 18 à 26 m² en voor max. 2 personen. 
De 4 junior suites op het gelijkvloers geven uit op de tuin en hebben een terras, 
bad en aparte douche, apart toilet (35 m², extra bed (3de en 4de persoon) vanaf 
€ 44/nacht). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic kamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag
Kinderen: kinderbedje gratis.

Het Hotel Tumulus dateert uit de belle 
époque en was destijds een van de eer-
ste hotels in Carnac. U logeert hier in een 
authentieke Bretoense villa, die vandaag 
compleet vernieuwd is. Een echt 'hôtel 
de charme' dat behoort tot de Relais du 
Silence. In dit etablissement volgt de 
kwalitatieve keuken de seizoenen. De spa 
maakt het aanbod compleet!

Frankrijk

Bretagne

UW VOORDEEL BRTV0022 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Le Golfe du Morbihan -
Carnac
De gezellige, populaire 
Bretoense badplaats 
Carnac geniet inter-
natio  nale bekendheid 
om  wille van de menhirs 
die hier teruggevonden 
werden. Het Museum van de Prehistorie 
is een absolute must see. Carnac is mooi 
gelegen aan de zuidkust van Bretagne. 
Deze streek is bekend voor zijn zacht kli-
maat en zijn mooie zandstranden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bretagne/tumulus/234044i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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, kastanjebo-
men 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 minder dan 650 variëteiten, 
een collectie die zijn gelijke niet kent in de wereld. De magnifiek onderhouden 
moestuin en plantentuin zijn een feest voor de tuinliefhebber. Geneeskundige 
planten en een thematuin rond de mooie dahlia (240 soorten!) dragen bij tot 
een uitzonderlijk rijke biodiversiteit.
Transport: per auto: 550 km (Brussel), 250 km (Parijs), 750 km (Amsterdam). 
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 uitsluitend 
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 buitenzwembad (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 paviljoen, 24 m²), superior kamers (max. 3 personen, 
in het kasteel, 22 m², extra bed (3de volwassene) vanaf € 93/nacht) of luxe 
kamers (max. 3 personen, in het kasteel, 27-30 m², extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 112/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, geen kaas of fijne vlees-
waren).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en luxe kamers: 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 uitstekende 
ligging om de Loirekastelen tussen Tours 
en Amboise te ontdekken. Hier wach-
ten u weelderig ingerichte kamers, een 
fraai park en magnifieke tuinen, zonder 
de exquise keuken te vergeten. U zal er 
romantische en gelukzalige momenten 
beleven.

Loiredal

UW VOORDEEL VDLV0022 N1
• Gratis nachten

Montlouis-sur-Loire
Zoals de naam al aan-
geeft, dit klein dorpje 
ligt aan de oevers van 
de Loire. Na de verzan-
ding van de rivier wer-
den de havenactivitei-
ten vandaag vervangen door de wijnbouw. 
En op dat vlak geniet de AOC Montlouis 
samen met buurgemeente Vouvray een 
uitstekende reputatie. De chenin blanc 
zorgt er voor een prima witte wijn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/chateaux_de_la_loire/chateau_de_la_bourdaisiere/233081i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 toe-
gankelijk voor de hotelgasten. 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), 179 km (Parijs), 679 km (Amsterdam). 
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 ter-
ras. Tennis op 300 m (richtprijs: € 15/uur, materiaal inbegrepen). Tafeltennis. 
Spa met buitenbubbelbad met zijdelings zicht op het kasteel, hamam, sauna 
(gratis), mogelijkheid tot massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: 55 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. Classic kamer (16-22 m², max. 2 per-
sonen), 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): € 83/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 ont-
bijt) (deluxe kamers max. 1 kind per kamer).

Elegant hotel, naast het renaissance-
kasteel van Chambord, met een hoog-
staande 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 decoratie van de gemeenschap-
pelijke ruimtes. Traditionele elementen 
gaan er samen met moderne details en 
natuurmaterialen.

Frankrijk

Loiredal

UW VOORDEEL VDLV0023 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Chambord
Via bossen en een 
prachtige natuur komt 
u aan het uitzonderlijke 
renaissancekasteel van 
Chambord, vlak aan de 
Cosson-rivier. Een magi-
sche plek! Het 16de-eeuws jachtkasteel 
staat op de Unesco-Werelderfgoedlijst en 
is een niet te missen bezoek als u in de 
Loire bent. Vlakbij bevindt zich het gezel-
lig en authentiek gehuchtje Mairie met 
200 inwoners.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Le Haut Des Lys

Ligging: heerlijk rustig gelegen op het platteland, vlak bij het gezellige 
Villandry. Op slechts 500  m bevindt zich het prachtig kasteel, gebouwd in 
renaissancestijl. Bezoek zeker ook de impressionante tuin van het kasteel in 
Franse stijl uit de 14de eeuw. Ook de vele andere bekende kastelen van de Loire 
liggen in de buurt: Azay-le-Rideau (10 km), Langeais (12 km) en Chinon (33 km). 
Het pittoreske centrum van Tours is eveneens een bezoekje waard (17 km). De 
rustige omgeving leent zich bovendien uitstekend voor fietstochten en wande-
lingen langs de oevers van de Cher.
Transport: per auto: 567 km (Brussel), 265 km (Parijs), 766 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Pierre-des-Corps op 20 km.
Faciliteiten: huiselijke receptie die doorloopt naar de gezellige bar en de voor-
malige kapel. Deze kapel werd knap gerestaureerd met behoud van de prachtige 
glasramen en booggewelven. Dankzij een geslaagde mix van oud en nieuw en 
de tentoongestelde moderne kunstwerken wordt een unieke sfeer gecreëerd. Een 
lijn die ook doorgetrokken wordt in de prachtige tuin waar kunst schittert naast 
de nog originele banken uit 1850. Het gevarieerd ontbijt neemt u bij mooi weer 
op het terras of in de lichtrijke, mooi ingerichte eetplaats. Ontspannen doet u 
in een van de buitenbubbelbaden (heel het jaar open, badjassen en pantoffels 
beschikbaar) of tussen de eeuwenoude bomen. Massages mogelijk (betalend). 
Mogelijkheid om in het hotel zelf te dineren waar men een diner op basis van 
typische streekproducten klaarmaakt. Fietsverhuur. Fietsenberging. Golfterrein 
op 8 km.
Kamers: de 20  moderne kamers zijn gezellig ingericht met lichte kleur-
schakeringen. Alle kamers hebben parket of tegelvloer. We reserveren voor u de 
comfort kamer (15 m², max. 2 personen) of de privilege kamer (25 m², extra bed 
(3de volwassene): € 41/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot Table d'hôte: € 22/dag 
(3 gangen, vast menu op basis van streekproducten).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de privilege kamers: 1 kind van 3 t/m 
8 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2  kinderen t/m 8  jaar in een aparte kamer genieten elk
10% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje (enkel in de comfort kamers). Jonggehuwden: altijd 
een welkomstdrankje.

De familie Mercier heeft dit historisch 
klooster grondig gerenoveerd en in 
2014 werd dit charmant hotel geboren. U 
wordt persoonlijk ontvangen door de doch-
ter des huizes en ook de rest van de fami-
lie geeft u graag tips over de omgeving. 
Geniet van de rustige omgeving, de prach-
tige tuin met kunstwerken, de familiale 
sfeer en de nabijheid van de vele kastelen 
en bezienswaardigheden.

Loiredal

UW VOORDEEL VDLV0024 N1
• Gratis nachten

Villandry
Charmant plattelands-
dorpje vlak aan de 
rivier de Cher dat zijn 
bekendheid dankt aan 
het prachtig kasteel 
met een indrukwek-
kende tuin. De geschiedenis loopt terug 
tot ver voor de 16de eeuw, maar enkel de 
originele toren en slotgracht herinneren 
nog aan die periode. Toen het kasteel in 
1532 in handen kwam van Jean Breton 
werd het volledig heropgebouwd in de 
gekende renaissancestijl van de Loire.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/chateaux_de_la_loire/le_haut_des_lys/233493i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 rei-
zigers 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), 190 km (Parijs), 695 km (Amsterdam). 
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 traditio-
nele, gastronomische keuken met verse producten worden verwerkt tot authen-
tieke gerechten. Er is een aangenaam zomerterras 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 meu-
belen en lichtarmaturen. Alle eigentijds comfort is voorzien. We reserveren voor 
u een standaardkamer (16 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 (betalend). Enkel in de deluxe kamers: 1 kind van 2 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Fles Crémant voor jonggehuwden.

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

Frankrijk

Loiredal

UW VOORDEEL VDLV0021 X0
• Gratis nachten

Cheverny
Het 17de-eeuws kasteel 
is een van de weinige 
Loirekastelen dat zo 
rijkelijk gedecoreerd is. 
Kuifje-lezers herkennen 
er wellicht het kasteel 
Moulinsart van kapitein Haddock in. U 
bent hier in de buurt van enkele van de 
mooiste renaissancekastelen in het hart 
van de Loire (Blois, Chambord, Cheverny). 
Cheverny is omgeven door veel groen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Château de Courban & Spa Nuxe

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

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

Bourgondië

UW VOORDEEL BOUV0004 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Courban
Net over de grens van 
de Champagnestreek, 
in het noorden van 
Bourgogne, bevindt 
zich dit typische kleine 
dorpje waar u heerlijk 
rustig verblijft. Dit is een ideaal vertrek-
punt voor wie zowel de Champagnestreek 
als de wijnstreek van de Bourgogne wil 
bezoeken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) cl
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de la Poste

Ligging: het viersterrenhotel de la Poste is in het centrum van Beaune gelegen 
op ongeveer 5 minuten wandelen van de Hospices de Beaune, een van de meest 
prestigieuze bouwwerken uit de Franse geschiedenis. Naar jaarlijkse gewoonte 
wordt hier de derde zondag van november de befaamde wijnveiling voor het 
goede doel georganiseerd. Ook de gezellige winkelstraat en de vele monumen-
ten van de stad liggen op wandelafstand van het hotel. Excursies: de sfeervolle 
stad Dijon (45 km) is een absolute aanrader. Ook het karakteristieke dorpje 
Autun ligt op amper 50 km. Van daaruit rijdt u zo het natuurpark van de Morvan 
in. Uiteraard zijn er ook talrijke wijnhuizen in de omgeving.
Transport: per auto: 582 km (Brussel), 307 km (Parijs), 783 km (Amsterdam). 
TGV-station Beaune op 1,5 km, Dijon op 45 km. Luchthaven Dijon op 47 km.
Faciliteiten: het markante gebouw volgt de geschiedenis van Beaune al sedert 
1660. Als u het oude postgebouw binnenwandelt, wordt u verrast door een prach-
tig ingerichte lobby met elegante decoratie waar een huiselijke sfeer heerst. In 
de gezellige bar kan u genieten van een drankje of u vermaken aan een partijtje 
biljart. 's Avonds kunt u dineren in het gastronomische restaurant Le Relais, 
een wijntje uit de eigen wijnkelder mag uiteraard niet ontbreken. Mogelijkheid 
tot halfpension ter plaatse (richtprijs € 30/dag, 3 gangen). Bij mooi weer is het 
heerlijk dineren in de gezellige tuin. Privégarage vanaf € 12/24 uur (vooraf te 
reserveren).
Kamers: er worden hier 36 kamers aangeboden, allemaal verschillend, met een 
unieke decoratie en met veel zorg uitgekozen meubeltjes. In sommige kamers 
werden de originele houtbalken behouden. Make-upspiegel, verzorgings-
producten en 2 flessen water op de kamer. Naar keuze reserveren we voor u een 
charme kamer (14 m²), een ruime luxe kamer (23 m², badjassen en pantoffels) of 
een junior suite (30 m², badjassen en pantoffels). Alle types zijn voor maximum 
2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. charme kamers). Enkel in de junior suites: 
1 kind t/m 7 jaar overnacht gratis in de junior suite van de ouders, 1 kind van 
8 t/m 12 jaar betaalt € 24/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 2 flessen water op de kamer.

Dit karaktervolle hotel is in een voor-
malig postkantoor dat knap gerenoveerd 
werd. Het zicht op de koetsen die destijds 
gebruikt werden, brengt u enkele eeuwen 
in de tijd terug. Het historische centrum is 
vlak bij. Dit hotel is een prima uitvalsbasis 
voor het ontdekken van deze stad (te voet) 
of de talrijke wijnhuizen van de streek (per 
auto).

Frankrijk

Bourgondië

UW VOORDEEL BOUV0006 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Beaune
Een prachtig, gezel-
lig stadje met rijkver-
sierde gebouwen en 
gevels in de typisch 
Bourgondische stijl. 
Kuier gezellig langs de 
vele winkels, de aantrekkelijke delicates-
senzaken en de uitnodigende wijnbars. 
Het is niet voor niets dat Beaune de hoofd-
stad van de wijn en de gastronomie wordt 
genoemd. De kostbare wijnen worden 
bewaard in galerijen onder de oude stad. 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Golf Hôtel Colvert

Ligging: gelegen in een mooi groen kader tussen 2  golfterreinen (golf van 
Beaune-Levernois, 9  holes en 18  holes). Er stroomt een kabbelend riviertje 
aan de achterkant van het hotel. Het middeleeuwse Beaune ligt op 5 km. Het 
gerenommeerde wijnkasteel Pommard met zijn topwijnen bevindt zich op slechts 
10 km. In deze streek is het volop genieten van de heerlijke gastronomie, van de 
vele, uitgestrekte wijngaarden en de oude abdijen en kerken.
Transport: per auto: 582 km (Brussel), 307 km (Parijs), 783 km (Amsterdam). 
TGV-station Beaune op 5 km, Dijon op 45 km. Luchthaven Dijon op 41 km.
Faciliteiten: ruime en luchtige lobby. Kluisjes beschikbaar aan de receptie. Op 
de eerste verdieping bevinden zich een gezellige lounge met barservice en de 
ontbijtruimte (buffetformule). Het hotel heeft geen eigen restaurant, maar op 
aanvraag kan u enkele gerechten bestellen (richtprijs: vanaf € 22). In het dorp, 
op wandel  afstand zijn er enkele gezellige restaurantjes in diverse prijsklasses, 
waaronder ook een gastronomisch restaurant met een Michelinster. Het hotel 
regelt graag uitstapjes voor u zoals een kleine wijndegustatie, bezoek aan een 
wijnkelder (voordeeltarieven), een fiets- of quadtocht of een ballonvaart boven 
de wijngaarden (betalend). Verwarmd zwembad in de tuin (9 x 4,5 m). Gratis 
privéparking of garage vanaf € 10/24 uur.
Kamers: 24 heldere kamers (25 m²) met uitzicht op de tuin of op het golfterrein. 
Badkamer en aparte wc, terras en laminaatvloer. Een koelkastje is aanwezig. 
Extra bed (3de volwassene) vanaf € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 34/nacht (inclusief ontbijt).

Een erg goed hotel gelegen in een mooie, 
rustige omgeving. Ideaal om de gekende 
wijnhuizen te bezoeken en om te genie-
ten van de vele culinaire genoegens van 
deze prachtige regio. De middeleeuwse 
stad Beaune, de hoofdstad van de 
Bourgognewijnen, met zijn gekende Hôtel-
Dieu des Hospices met de veelkleurige 
daken is zeker een aanrader!

Bourgondië

UW VOORDEEL BOUV0001 N1
• Gratis nachten

Levernois (Beaune)
Dit sympathiek dorpje 
is gelegen in hartje 
Bourgondië en leunt 
aan tegen Beaune, de 
hoofdstad van de wij-
nen en de gastronomie 
van de Bourgogne. In Beaune zelf moet u 
zeker de héél bijzondere wijnkelders - de 
kostbare wijnen worden bewaard in gale-
rijen onder de oude stad - en het prachtige 
15de-eeuwse Hôtel-Dieu des Hospices 
bezoeken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/bourgondie/golf_hotel_colvert/234991i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

Ligging: op een kwartiertje stappen van de Place de Jaude, het centrale plein 
van de stad en op 600 m van de zwarte kathedraal, de Cathédrale Notre-Dame de 
l'Assomption. In L'Aventure Michelin (2 km) verneemt u alles over de geschiede-
nis van de autoband. Een toeristentreintje brengt u vanuit Orcines (8 km) naar 
het hoogste punt van de regio, de Puy-de-Dôme. U geniet hier van een prachtig 
uitzicht. De Auvergne geniet ook faam met een aantal goede kuuroorden zoals 
Royatonic (5 km).
Transport: per auto: 725 km (Brussel), 422 km (Parijs), 925 km (Amsterdam). 
Treinstation (1 km) en luchthaven (8 km) Clermont-Ferrand.
Faciliteiten: ruime lobby met gezellig ingerichte zithoekjes. Bar (17 tot 22 u) en 
bibliotheek. Overal vindt u verwijzingen naar het werk van Alexandre Vialatte, 
die in deze stad heeft gewoond. U neemt het ontbijt op de hoogste verdieping 
van het hotel, het fraaie zicht op de vulkanen en de stad krijgt u er gratis bij. 
Privéparking vanaf € 14/24 uur.
Kamers: 62 elegante kamers (19 m², max. 3 personen) ingericht met aquarellen 
en citaten die verwijzen naar het oeuvre van Alexandre Vialatte. Het comfort 
is van een gedegen niveau. Vast tapijt of laminaat. Comfort kamers of superior 
kamers met balkon en zicht op de stad of de Puy-de-Dôme. Extra bed (3de per-
soon): vanaf € 28/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: streekproduct en bloemen.

Onderweg naar het zuiden is dit hotel 
littéraire een mooie meerdaagse halte. 
In het boeiende Clermont-Ferrand ver-
telt dit hotel het verhaal van de schrijver 
Alexandre Vialatte.

Frankrijk

Auvergne

UW VOORDEEL AUVV0015 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Clermont-Ferrand
Markante hoofdstad 
van de Auvergne. De 
kathedralen en huizen 
opgetrokken in zwarte 
lavasteen, typeren 
deze stad. Bezoek 
Vulcania, een interactief museum die u 
laat kennismaken met het ontstaan en de 
geschiedenis van de Chaîne des Puys.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/auvergne/hotel_litteraire_alexandre_vialatte/234967i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château d'Ygrande

Ligging: een zeer rustige ligging op 3  km van Ygrande, omringd door par-
ken, bossen, prairies, beekjes en wandelwegen. Bezoek de middeleeuwse stad 
Moulins (32 km), de thermale stad Bourbon l'Archambault (10 km) en Charroux 
(51 km). De regio leent zich perfect tot natuurwandelingen, fietstochten en 
paardrijden.
Transport: per auto: 634 km (Brussel), 331 km (Parijs), 843 km (Amsterdam). 
Treinstation Moulins op 30 km. Luchthaven Clermont-Ferrand op 90 km.
Faciliteiten: het domein bestaat uit een hoofdgebouw en een paviljoen. Kleine 
receptie (kluisjes) en lounge, salon en bibliotheek, boetiekje met lokale pro-
ducten. In het gastronomisch restaurant, dineert u in een geraffineerd kader. 
Buitenterras. In de tuin (40 ha) bevindt zich het verwarmd openluchtzwembad 
(12 x 6 m). Ligstoelen, parasols, handdoeken en poolbar. Hamam en massages 
(betalend). Mogelijkheid om mountainbikes te ontlenen (volgens beschikbaar-
heid). 'Haras' (paardenstoeterij): initiaties en begeleide tochten (betalend). Uw 
eigen paard meebrengen is mogelijk. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 19 karaktervolle kamers in een typische chateau- of plattelandsstijl, 
met zicht op de natuur. 16 Kamers in het kasteel: standaardkamers (13-22 m², 
vast tapijt) met zicht op de oefenweide of comfort kamers (16-26 m², vast tapijt 
of parket) met zicht op het bos. In het paviljoen bevinden zich 3 kamers (13-
22 m²) met parket en zicht op het kasteel. Extra bed (3de volwassene) in een 
standaardkamer of comfort kamer: € 42/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 39/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind t/m 11 jaar (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 37/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. paviljoen kamers).

Pierre-Marie en Marie-Christine Tissier 
lieten met veel respect voor het ver-
leden deze voormalige jachtresidentie 
omtoveren tot een allercharmantst hotel 
met gerenommeerd restaurantje. Château 
d'Ygrande is een uitgelezen locatie om tot 
rust te komen in een magnifiek landschap 
en 's nachts te genieten van een prachtige 
sterrenhemel.

Auvergne

GENIETEN
∙ 3 nachten in een comfort kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 3x halfpension
∙ 1 dag fietsen met picknick
∙ vrij bezoek aan de tuinen in de 

omgeving

UW VOORDEEL AUVV0002 N1
• Gratis nachten
• Seniorenkortingen

Ygrande
Een charmant, histo-
risch dorpje met amper 
800 inwoners. Het heu-
velachtige landschap 
wordt gekenmerkt door 
de talloze weilanden en 
ongerepte stukken bos. In de streek treft u 
een aantal mooie romaanse kerken (12de 
eeuw). Bezoek de middeleeuwse site van 
Moulins, het pittoreske Souvigny, het 
befaamde Bourbon l'Archambault en het 
eikenbos Forêt de Tronçais.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/auvergne/chateau_dygrande/233900i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Chez Marie

Ligging: de regio rondom Pailherols is erg veelzijdig. De kunstenares Camille 
Henrot legde er een mooi kunstparcours 'Ma Montagne' aan, een prachtige 
wandeling doorheen de omgeving van het hotel. Verder leent ook het Centraal 
Massief zich uitstekend tot wandelen, langlaufen of skiën. De vulkanen hebben 
er gletsjers en valleien gevormd, maar u treft er ook weidse hoogvlaktes.
Transport: per auto: 863 km (Brussel), 561 km (Parijs), 1.062 km (Amsterdam). 
Treinstation Le Lioran op 29 km. Luchthaven Aurillac op 35 km, Clermont-Ferrand 
op 150 km.
Faciliteiten: bij aankomst krijgt u meteen het gevoel thuis te komen dankzij de 
warme sfeer van de lounge en de knetterende open haard. U neemt het halfpen-
sion in het gastronomisch restaurant La Table de l'Auberge des Montagnes o.l.v. 
de chef Stéphane Dubois (1 Michelinster) op 300 m. Hier bevindt zich ook de 
ontspanningsruimte met biljart en fitness, verwarmd binnen- en buitenzwem-
bad, sauna, Turks bad en regendouche (gratis).
Kamers: de 4 kamers (25 m², max. 4 personen) zijn in een landelijke stijl in 
okertinten en neutrale kleuren met antiek meubilair, heel gezellig. Ze beschik-
ken over een schrijftafel, een zithoek en parket. 1 Kamer op het gelijkvloers en 
familiekamers op aanvraag. Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 87/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (bediening aan tafel) en diner (4 gangen in 
l'Auberge des Montagnes op 300 m, uitgez. maandag en dinsdag in Chez Marie).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: gratis toegang tot de spa Fleurs et Montagnes (op 300 m).

Dit familiaal gerund hotelletje is lande-
lijk en heerlijk rustig gelegen in het Parc 
régional des Volcans op 1.100 m hoogte. 
Het gezellig kader met open haard en het 
magnifieke uitzicht op de vijver creëren 
een thuisgevoel. Heerlijke keuken, ruime 
ontspanningsfaciliteiten en mooie rus-
tieke kamers.

Frankrijk

Auvergne

UW VOORDEEL AUVV0012 X1
• Gratis nachten

Pailherols
Dit typisch bergdorpje 
in het Parc des Volcans 
ligt in de zuidelijke 
Auvergne met nog geen 
200 inwoners. Hier 
geniet u vooral van de 
wonderbaarlijke natuur, gevormd door 
Europa's grootste vulkaan.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

st
an

da
ar

dk
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/auvergne/chez_marie_/233105i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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L'Auberge des Montagnes

Ligging: deze regio bruist van de diversiteit. De kunstenares Camille Henrot 
legde er het kunstparcours 'Ma montagne' aan, een prachtige wandeling in de 
wijde omgeving van het hotel. Het Centraal-Massief leent zich uitstekend voor 
het maken van mooie wandelingen, langlaufen en skiën. De vulkanen hebben 
er gletsjers en valleien gevormd maar u treft er ook weidse hoogvlakten en 
ravijnen. Typisch zijn de Romaanse kerken en kapelletjes, die u in bijna elke 
dorpje terugvindt, alsook de vele kastelen van de Auvergne. In de winter zorgt 
het sneeuwtapijt voor een magisch zicht. Het skigebied van de Lioran bevindt 
zich op 30 km, het skidomein omvat er in totaal 60 km skipistes, ideaal voor wie 
graag een tweetal dagen op de latten staat.
Transport: per auto: 863 km (Brussel), 561 km (Parijs), 1.062 km (Amsterdam). 
Treinstation: Le Lioran (29 km). Luchthaven: Aurillac (38 km), Clermont-Ferrand 
(150 km).
Faciliteiten: in dit traditioneel hotelletje zijn charme en authenticiteit troef. 
Het gebruik van overwegend houten elementen creëert een hartelijke sfeer. In 
de lobbybar met open haard is het gezellig toeven. Terras. In het gastrono-
misch restaurant La table de l'Auberge des Montagnes serveert de chef Stéphane 
Dubois (1 Michelinster) regionale gerechten op basis van gevarieerde seizoens-
gebonden producten. Een streling voor het oog én de tong. Ontspanning moge-
lijk in de spa Fleurs de Montagne, tegenover het hotel gelegen, met een bin-
nen- en buitenzwembad, hamam, sauna, fitness en schoonheidsbehandelingen. 
Biljart, tafeltennis, klimmuur.
Kamers: in dit kleinschalig hotel worden slechts 10 elegante en comfortabele 
kamers aangeboden (15-25 m², max. 2 personen). Discrete charme in combi-
natie met de natuurlijke omgeving. We reserveren voor u een kamer van het 
type caractère met authentiek houten meubilair en alle modern comfort. Parket. 
Verzorgingsproducten.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (4 gangen, bediening aan 
tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen.
Bonus: gratis toegang tot de spa Fleurs et Montagnes (tegenover het hotel 
gelegen).

Dit karaktervol verblijf is al gedurende 
5 generaties in handen van dezelfde 
familie. Hier wordt u een aangenaam en 
attentvol verblijf gegarandeerd in het hart 
van het Parc Régional des Volcans. In een 
sfeervol kader geniet u van de vele ont-
spanningsmogelijkheden, van een excel-
lente keuken o.l.v. een topchef, van com-
fortabele kamers en van de schoonheid 
van de natuur.

Auvergne

UW VOORDEEL AUVV0016 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Auvergne
Een typisch en char-
mant bergdorpje met 
slechts een handvol 
inwoners gelegen in het 
Parc Naturel Régional 
des Volcans in het zui-
den van de Auvergne tussen het massief 
van de Cantal en de Aubrac. U geniet hier 
van een unieke omgeving aan de voet 
van de grootste uitgedoofde vulkaan in 
Europa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/auvergne/lauberge_des_montagnes/233153i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Chais Monnet & Spa

Ligging: midden in de stad, op exact dezelfde locatie waar in 1838 het vroegere 
cognacbedrijf JG Monnet & Co haar oorsprong vond. Het hotel werd onder-
gebracht in de voormalige opslagplaatsen waar de cognacvaten lagen te rijpen. 
De cognachuizen Martell en Rémy Martin liggen in een straal van 200 m. Het 
cognachuis Hennessy, aan de kaaien van de Charente, bevindt zich op 800 m.
Transport: per auto: 806 km (Brussel), 503 km (Parijs), 1.000 km (Amsterdam). 
Treinstation Cognac op 800 m.
Faciliteiten: de authenticiteit van de site staat hier centraal, maar dan wel 
gekoppeld aan een duidelijke zin voor creativiteit en moderniteit. Een bijzonder 
geslaagd geheel. Aan de receptie helpt men u graag verder met tips voor excur-
sies (inclusief begeleide bezoeken aan de cognachuizen). Le 1838 is een knusse 
jazzbar (in de voormalige tonnenmakerij) en in Angélique Café kan u terecht 
voor een afternoon tea met vers Frans gebak. Sigarenlounge. Er zijn 2 restau-
rants: Les Foudres (gastronomisch, 1 Michelinster) en La Distillerie (brasserie 
waar u ook het ontbijt neemt). Spa (gratis), met o.m. binnenzwembad, sauna, 
hamam en bubbelbad. De behandelingen en verzorgingen zijn van uitstekende 
kwaliteit (betalend). Gratis parking met valet service.
Kamers: de 92 ruime kamers en suites zijn ondergebracht in twee evenwijdig 
lopende hoofdgebouwen. Ze zijn een toonbeeld van klassiek Franse verfijning, 
met nobele materialen en alle eigentijds comfort. Naar keuze: deluxe kamer 
(28-38 m², max. 2 personen) met of zonder terras, premier kamer (39-47 m², max. 
2 personen) of junior suite (49-62 m², max. 3 personen). Extra bed (3de volwas-
sene) in een junior suite: € 116/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind t/m 12 jaar over-
nacht gratis in de junior suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstcocktail. Jonggehuwden: fles champagne en upgrade volgens 
beschikbaarheid.

Een recent vijfsterrenhotel (2018) dat zijn 
gelijke niet kent in Cognac en omgeving. U 
treft er een wondermooie samensmelting 
van historisch erfgoed, raffinement en 
hedendaagse luxe. Vlak bij de historische 
binnenstad en de mooiste cognachuizen, 
beleeft u hier ongetwijfeld onvergetelijke 
momenten.

Frankrijk

Charente

DINING
∙ 2 nachten in een deluxe kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 3 gangendiner in brasserie La 

Distillerie (2 glazen wijn, water en 
koffie inbegrepen)

∙ bezoek aan een cognachuis met 
degustatie
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UW VOORDEEL PCHV0013 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Cognac
Deze stad aan de 
Charente-rivier is 
vooral gekend omwille 
van de gelijknamige, 
gedistilleerde drank. 
Het cognac-thema is 
dan ook overal in de stad en omgeving 
terug te vinden. U kan er talrijke cognac-
huizen bezoeken, zoals die van Martell en 
Hennessy. Het is ook de geboortestad van 
koning Frans I. Zijn symbool, de salaman-
der, vindt u op talloze gebouwen terug.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/charente/chais_monnet_--_spa/234407i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Marée

Ligging: het eerste dorp dat u tegenkomt op het eiland, nadat 
u de brug hebt overgestoken die het vasteland met het Ile de 
Ré verbindt. Het hotel ligt tegenover de kleine pier en het 
haventje, op 200 m van het centrum. Er zijn 2 zandstranden: 
het dichtste strand ligt op minder dan 100 m, het uitgestrekte 
strand van Sablanceaux bevindt zich op 750 m (kitesurfen).
Transport: per auto: 780 km (Brussel), 482 km (Parijs), 982 km 
(Amsterdam). Trein- en TGV-station La Rochelle op 18  km. 
Luchthaven La Rochelle op 7 km.
Faciliteiten: het hotelgebouw weerspiegelt de typische deco-
ratie van de huizen op het Ile de Ré. Er is overal veel natuur-
lijk licht, gebeitst hout, witte eik,... Het partner  restaurant 
'le M' garandeert culinair genot. Salon met bibliotheek, 
terras en kleine binnentuin. Verwarmd overdekt zwembad en 
spa. Massages en verzorgingen (betalend). Parking (vanaf 
€ 10/24 uur).
Kamers: 26 kamers met alle hedendaags comfort die uitkijken 
op de oceaan of op de tuin met zwembad. Make-upspiegel, iPod 
docking station en een oplader voor iPad en iPod. We reserveren 
voor u de superior kamers (15-20 m², max. 3 personen) of de 
duplex kamers (22  m², max. 3  personen, minibar, koffie-en 
theefaciliteiten, balkon). Extra bed (3de persoon): € 43/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 38/dag 
(volwassene), € 20/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Charme en verleiding zijn troef op het eiland Ile de Ré. Het 
hotel ligt vlak bij het haventje van Rivedoux-Plage en biedt alle 
faciliteiten voor een zorgeloze vakantie.

Charente-Maritime

UW VOORDEEL VDEV0005 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Ile de Ré (Rivedoux-Plage)
Het charmante eiland Ile de Ré, op 10 km van La Rochelle, 
telt 10  dorpen en bereikt u via een indrukwekkende brug. 
Rivedoux-Plage is een van die typische dorpjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/vendee/la_maree/234796i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais de Saint Preuil

Ligging: de Relais de Saint Preuil is idyllisch gelegen te midden van de 'grande 
champagne' wijngaarden van de cognac. Gezien de AOC-bescherming (appel-
lation d'origine contrôlée) zijn de landschappen hier de voorbije 200 jaar niet 
meer gewijzigd. U verblijft er in een ware oase van rust met zacht golvende 
heuvels tussen de steden Cognac (23 km) en Angoulême (35 km).
Transport: per auto: 784 km (Brussel), 483 km (Parijs), 995 km (Amsterdam). 
TGV-station Angoulême op 30 km.
Faciliteiten: een postrelais uit de 17de eeuw werd deskundig gerestaureerd, met 
veel respect voor het origineel karakter van weleer. De receptie vindt u onder 
de toegangspoort die naar het binnenplein leidt. De sympathieke eigenaars 
verzorgen een prima table d'hôte op basis van streekproducten die met veel 
zorg geselecteerd worden (richtprijs € 30, ter plaatse te betalen, moet vooraf 
gereserveerd worden). Mogelijkheid tot een cognacworkshop met de eigenaar 
(2u30, € 45, ter plaatse te betalen). In de open tuin met prachtig uitzicht op de 
omringende wijngaarden ligt het verwarmd buitenzwembad (1 mei tot 15 sep-
tember). Er is eveneens een poolhouse met fitnessruimte en sauna. Tennisplein. 
Geen lift, de meeste kamers liggen op het gelijkvloers, er zijn wel veel trapjes 
en niveauverschillen.
Kamers: de kamers zijn comfortabel en met veel gevoel voor authenticiteit 
ingericht. De kwaliteitsvolle natuurlijke materialen zorgen voor een warme en 
cosy sfeer. Sommige kamers hebben een prachtig hemelbed, zonder kitscherig 
te zijn - heel geslaagd. Hier geen televisie op de kamer, wat de rustgevende 
sfeer bevordert. Wel is er een gemeenschappelijke living/leesruimte met televi-
sie voor wie daar nood aan heeft. Deluxe kamers of kamers met een hemelbed 
(30 m²) met bad en een aparte douche, badjassen en make-upspiegel. Max. 
2 personen.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit voormalig postrelais herbergt van-
daag een sympathiek charmehotel, aan-
gesloten bij het label Relais de Silence. 
De ligging tussen de wijngaarden biedt 
een mooi panorama op de zachtglooiende 
heuvels. Mme & Mr Montembault ont-
vangen u allerhartelijkst en geven u graag 
alle informatie over de regio, de streek-
gerechten en de cognacwijn.

Frankrijk

Charente

UW VOORDEEL PCHV0011 N0
• Gratis nachten

Saint Preuil
Saint Preuil is een 
erg landelijk gelegen 
gehuchtje, met amper 
300 inwoners, midden 
in de wijngaarden van 
de Grande Champagne 
in de Cognacstreek. Hier heerst een mild 
oceanisch klimaat. Het is deze regio die 
de beste kwaliteit van druiven levert voor 
het maken van de geestrijke cognac. 
Segonzac, hét centrum van de productie, 
ligt op 4 km.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/charente/relais_de_saint_preuil/233831i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Cordeillan-Bages

Ligging: heel rustig, aan de rand van het dorp, omgeven door schitterende 
wijngaarden. Het hotel annex wijndomein heeft een eigen, kleine wijnproductie. 
Op 500 m van het hotel treft u het degustatiecentrum van het wijnhuis Lynch-
Bages, een totaalervaring op het vlak van wijn. U kan er wijn degusteren en 
deelnemen aan een rondleiding op het domein. Er is ook een jaarlijkse tentoon-
stelling van hedendaagse kunst te bewonderen. De uitgestrekte zandstranden 
van de Atlantische kust bevinden zich op een halfuur rijden. De stad Bordeaux, 
met de nieuwe Cité du Vin, ligt op 52 km.
Transport: per auto: 868 km (Brussel), 565 km (Parijs), 1.063 km (Amsterdam). 
Treinstation Pauillac op 2  km, TGV-station Bordeaux Saint-Jean op 54  km. 
Luchthaven Bordeaux op 52 km.
Faciliteiten: het hotel werd ondergebracht in een voormalig landhuis uit de 
17de eeuw. Het straalt nog steeds de klasse van weleer uit. Binnenin werd 
een harmonieus evenwicht tussen klassiek en hedendaags tot stand gebracht, 
erg geslaagd. Aan de stijlvolle receptie vallen de grote, eigentijdse kunstwer-
ken onmiddellijk op. Ze sieren ook de muren van de daarnaast gelegen salons. 
Op 400 m bevindt zicht het restaurant Le Café Lavinal met aangenaam terras, 
hier wordt een traditionele keuken geserveerd op basis van streekproducten. De 
wijnkelder herbergt een prachtige selectie topwijnen. Het verwarmde buiten-
zwembad brengt welgekomen verkoeling in de zomer. Sauna.
Kamers: een totaal van 28 kamers en suites die stuk voor stuk elegant, smaak-
vol en lumineus zijn. We reserveren voor u naar keuze een classic kamer (25 m², 
met zicht op de omgeving), een superior kamer (29 m², op de hoogste verdie-
ping), een premium kamer (29 m², met zicht op tuin, eigentijds interieur) of een 
junior suite (45 m², met zicht op de tuin). Alle kamers voor max. 3 personen, 
extra bed (3de volwassene): € 88/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind t/m 6  jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht, 
1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 57/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: attentie voor jonggehuwden en huwelijksverjaardagen.

Dit superbe 17de-eeuwse landgoed kiest 
u voor zijn rust en sereniteit. Het is nauw 
verbonden met de omliggende wijn-
gaarden (het produceert een eigen appel-
lation) en het wijnbelevingscentrum van 
Château Lynch-Bages.

Gironde

UW VOORDEEL PBSV0034 X0
• Vroegboekvoordelen

Pauillac
Pauillac ligt in het 
hart van de Médoc, 
aan de oevers van de 
Gironde-monding en 
wordt omringd door tal-
rijke wijngaarden. Dit 
plaatsje staat vooral bekend om zijn presti-
gieuze wijnappellatie. Het telt niet minder 
dan 37 wijnhuizen, waaronder 18 Grands 
Crus Classés 1855. In de chateaus kan u 
wijn proeven en kopen. Pauillac is ook 
gekend voor zijn lekker lamsvlees.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/aquitaine/chateau_cordeillan-bages/234367i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Hoirie

Ligging: ten zuiden van de stad, in een bijzonder rustige omgeving, omringd 
door een uitgestrekt groen park (7.000 m²). De historische binnenstad van Sarlat 
ligt op 3,5 km. Het hotel is erg vlot bereikbaar, een absolute troef tijdens de 
drukke zomermaanden.
Transport: per auto: 838 km (Brussel), 525 km (Parijs), 1.033 km (Amsterdam). 
Treinstation Sarlat-la-Canéda op 1,8  km. Luchthaven Périgueux op 83  km, 
Toulouse op 197 km.
Faciliteiten: dit voormalig jachtpaviljoen, waarvan sommige delen dateren uit 
de 13e eeuw, heeft niets van zijn charme verloren. De receptie bevindt zich in 
het Héritage paviljoen. In het historische hoofdgebouw is het restaurant (met 
lokale keuken) ondergebracht. Tijdens de zomer kan u ook dineren op de open 
binnenplaats of in de mooie veranda, heel gezellig. Verder is er ook een fraai 
buitenzwembad. Lift in het Héritage paviljoen.
Kamers: 16 eenvoudige kamers in het bijgebouw (in dezelfde stijl als het hoofd-
gebouw) en 26  kamers in het Héritage paviljoen. We reserveren voor u een 
superior tradition kamer (22 m², max. 2 personen) of een premium contempo-
raine kamer (22 m², hedendaagse inrichting, kluisje, extra bed (3de volwassene): 
€ 51/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (volwassene) of 
€ 18/dag (t/m 11 jaar) (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de premium contemporaine kamers: 
1 kind van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 46/nacht (inclu-
sief ontbijt).

Authentiek, charmant domein met 3 pavil-
joenen midden in het groen en toch dicht 
bij het centrum van Sarlat. Eenvoudige 
maar comfortabele kamers.

Frankrijk

Dordogne
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UW VOORDEEL DORV0013 X1
• Gratis nachten

Sarlat-la-Canéda
Gelegen in het hart van 
de Périgord Noir, tus-
sen de vallei van de 
Dordogne en de vallei 
van de Vézère. U ont-
dekt hier een kunst-
stad met een architecturaal erfgoed van 
uitzonderlijke waarde. Bezoek zeker de 
abdijkerk, een renovatie van architect 
Jean Nouvel. De abdij en het schitterend 
geheel van middeleeuwse woningen stra-
len schoonheid en karakter uit.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/dordogne-lot/la_hoirie/233908i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com70

HHHH

FR
EE

P

€ € €

Au Grand Hotel de Sarlat, Pavillon du Selves

Ligging: u verblijft hier in het centrum van Sarlat, op minder dan 500 m van de 
verkeersvrije historische binnenstad. Op hetzelfde domein als Au Grand Hotel de 
Sarlat ligt tevens een vijfsterrenhotel. De imposante kastelen van Castelnaud en 
Beynac liggen op zo'n 10 km, de mooie dorpjes La Roque-Gageac en Domme op 
12 km. Een verplichte culturele uitstap in de omgeving zijn de wereldberoemde 
rotsschilderingen van Lascaux II (op 25 km).
Transport: per auto: 838 km (Brussel), 525 km (Parijs), 1.033 km (Amsterdam). 
Treinstation Sarlat-la-Canéda op 2 km. Luchthaven Périgueux op 65 km, Bordeaux 
op 204 km.
Faciliteiten: via een rustige binnenplaats met veel groen en een groot terras 
stapt u de hotellobby binnen. Tegenover de receptie is er een grote open ruimte 
met veel natuurlijk licht, die plaats biedt aan de bar met een sfeervolle piano en 
diverse zithoekjes. Deze ruimte werd fraai gerenoveerd in 2020. U kan er rustig 
de uitgebreide toeristische informatie over de stad en de streek raadplegen, die 
aan de receptie ter beschikking wordt gesteld. Er is een wellnesszone (laatste 
renovatie in 2020) met overdekt zwembad (verwarmd naargelang het seizoen, 
open in de zomer), sauna en bubbelbad waarvan u gratis kan gebruik maken 
(mits reservering). Hotelgasten hebben toegang tot de fitnessruimte in het 
aanpalende 5 sterrenhotel Clos La Boëtie (betalend), massages mogelijk (beta-
lend). Parking (vanaf € 12/24 uur) of ondergrondse garage (vanaf € 15/24 uur, 
vooraf te reserveren).
Kamers: een totaal van 40 cosy kamers die in aangename pastelkleuren wer-
den gedecoreerd. De badkamers werden recent gerenoveerd (2020), de muren 
en vloeren allemaal opgefrist. We reserveren voor u naar keuze een comfort 
kamer (16 m², voor max. 2 personen) of een superior kamer (18 m², voor max. 
3 personen, met of zonder terras). Mogelijkheid tot 1 tweepersoonsbed of 2 één-
persoonsbedden in beide kamertypes (volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de 
volwassene) in een superior kamer: € 59/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstcocktail.

Een oase van rust op amper 500 m van de 
historische binnenstad van Sarlat gelegen. 
Dit viersterrenhotel is voorzien van alle 
hedendaags comfort en biedt uitgebreide 
faciliteiten, inclusief een overdekt zwem-
bad, sauna en bubbelbad. Een uitstekend 
vertrekpunt om de mooie streek van de 
Périgord Noir te verkennen.

Dordogne

UW VOORDEEL DORV0011 N1
• Gratis nachten

Sarlat-la-Canéda
Gelegen in het hart van 
de Périgord Noir, tus-
sen de vallei van de 
Dordogne en de vallei 
van de Vézère. U ont-
dekt hier een kunst-
stad met een architecturaal erfgoed van 
uitzonderlijke waarde. Bezoek zeker de 
abdijkerk, een renovatie van sterarchitect 
Jean Nouvel. De abdij en het schitterend 
geheel van middeleeuwse woningen stra-
len schoonheid en karakter uit.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/dordogne-lot/au_grand_hotel_de_sarlat,_pavillon_du_selves/234036i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais des Vigiers

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

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

Frankrijk

Dordogne

GENIETEN & LEKKERNIJEN
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x 3 gangendiner in Bistrot des Vigiers
∙ 1x 3 gangendiner in restaurant Les 

Fresques
∙ onbeperkt golf OF 1 schoonheids-

behandeling per dag (30 min.)
∙ 2 uur gratis toegang tot de Spa 

Chateau (binnenzwembad, bubbelbad, 
hamam, sauna)

∙ gratis toegang tot sauna, fitness en 
buitenzwembad van 15/05-15/09

(cumuleerbaar met het vroegboek-
voordeel)

UW VOORDEEL DORV0012 X0
• Vroegboekvoordelen

Monestier
Tussen Bordeaux en 
Bergerac, in de 'Paarse 
Périgord'. De streek 
dankt zijn naam aan de 
vele blauwe wijngaar-
den. Naast de talrijke 
historische sites, geniet u hier vooral van 
de rust.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/dordogne-lot/relais_des_vigiers/234844i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Premier Bordeaux Bayonne 
Etche-Ona

Ligging: centraal in de stad, in de statige Cours de 
l'Intendance, het verkeersvrije winkelhart van Bordeaux. 
Naast de talloze winkels, restaurants en bars vindt u meer-
dere bezienswaardigheden binnen een straal van 800 m: het 
Grand Théâtre, het Stadhuis, het Musée des Beaux-Arts en de 
Place des Grands Hommes. De kilometerslange kaaien aan de 
rivier bieden mooie panorama's. In 5 minuten wandelt u naar 
de Dienst voor Toerisme, het vertrekpunt voor excursies naar 
de wereldvermaarde wijngaarden (Saint-Emilion, Médoc, Entre 
Deux Mers,...) en de kust. De Atlantische kust met zijn gezel-
lige badplaatsen en typische visrestaurantjes ligt op een uurtje 
rijden. Tramhalte aan het hotel.
Transport: per auto: 895 km (Brussel), 582 km (Parijs), 1.081 km 
(Amsterdam). TGV-station Bordeaux op 4 km, luchthaven op 
11 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit twee delen: Le Bayonne 
en L'Etche-Ona. Er is een bar voor een drankje in een gezel-
lige sfeer. U begint de dag met een uitgebreid ontbijt. Fitness 
(gratis). Publieke parking Place des Grands Hommes op 200 m 
(uitgang rue Voltaire): vanaf € 28/24 uur.
Kamers: de 61 geluiddichte kamers zijn ingericht in een heden-
daagse stijl met een historische toets (max. 2 personen). Naar 
keuze: club medium kamers (15-20 m²) of ruimere deluxe large 
kamers (22-24 m², met Nespressotoestel). Eenpersoonskamers 
standaard.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 29/nacht (enkel in een deluxe large 
kamer).

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

Gironde

UW VOORDEEL PBSV0027 N0
• Kortingen voor lange verblijven

Bordeaux
Deze prachtige wereldhoofdstad van de wijn slaagde erin om 
naadloos de overgang naar de 21ste eeuw te maken én ander-
zijds zijn historisch patrimonium te bewaren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/aquitaine/best_western_premier_bordeaux_bayonne_etche-ona/233551i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Hôtel Grand Barrail

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

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

Frankrijk

Gironde
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• Gratis nachten

Saint-Emilion
Middeleeuwse stad, 
zowat 2.000 jaar 
geleden gesticht. Saint-
Emilion is als het ware 
één groot openlucht-
museum, gelegen in 
het zuidwesten van Frankrijk in de regio 
Gironde, halverwege de steden Libourne 
en Castillon. Bordeaux, geklasseerd als 
Unesco-Werelderfgoed, bevindt zich 
op 50 km. 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/pays_basque/chateau_hotel_grand_barrail/236617i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Argi-Eder

Ligging: het hotel bevindt zich op 300 m van het centrum en is gelegen in de 
hoogte, omringd door een grote tuin. Bezoek zeker Saint-Jean Pied de Port in 
de omgeving, hoofdstad van de Basse Navarre en stopplaats op de route naar 
Santiago de Compostela. De stad won aan belang door de toevloed van pelgrims 
die er uitrustten alvorens de bergen over te trekken.
Transport: per auto: 1.103 km (Brussel), 790 km (Parijs), 1.298 km (Amsterdam). 
TGV-station Biarritz op 28 km. Luchthaven Biarritz op 27 km.
Faciliteiten: er is een ruim salon, een intieme bar en een restaurant met crea-
tieve keuken op basis van streekproducten, dat al 30 jaar faam geniet. Probeer 
eens de 'lotte rôtie à la crème de Chipirons'. U wordt er verwelkomd door de 
familie Dottax in een rustiek en elegant kader met airconditioning, of op het 
terras, aan het zwembad. De wijnkelder telt 4.500 flessen van hoge kwaliteit, 
waaronder echte pareltjes zoals bijvoorbeeld een Château Ausone 1849 en een 
Château Haut-Brion 1924... Uitgestrekte tuin met groot openluchtzwembad en 
1 tennisplein (gratis). De 1ste verdieping aan de voorzijde van het hotel is de 
gelijkvloerse verdieping aan de achterzijde van het hotel.
Kamers: de 26 kamers (max. 2 personen) zijn bijzonder smaakvol ingericht. Ze 
geven uit op de tuin en beschikken over een balkon of terras en vast tapijt 
of parket. Naar keuze: tradition kamers (18-24 m²) of de zeer ruime privilège 
kamers (35-48 m², met salon). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 34/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bonus: welkomstcocktail voor jonggehuwden.

U logeert hier in een oase van rust in een 
typisch dorp van Frans Baskenland. Hotel 
Argi-Eder, wat 'Belle Lumière' betekent, 
ligt in een schitterend park dat uitnodigt 
tot verpozen. Het hotel wordt al decen-
nia lang van vader op zoon gerund door 
dezelfde familie: een garantie voor 
kwaliteit.

Baskenland

UW VOORDEEL PBSV0003 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Aïnhoa
Een van de mooiste 
dorpen van Frankrijk, 
in Baskenland, streek 
van herders en vissers 
met typische vakwerk-
huizen, een oude was-
plaats waar Napoleon III ooit halt hield, 
een klokkentoren op 5 niveaus, een kerk 
uit de 14de eeuw,... Vanaf de Place du 
Fronton loopt een kruisweg naar een hoog-
gelegen kapel, gewijd aan de maagd van 
Aïnhoa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

pr
iv

ile
ge

 k
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/pays_basque/argi-eder/233704i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel du Palais

Ligging: schitterend gelegen, aan de Grande Plage aan de Atlantische Oceaan, 
in het hart van Frans Baskenland. Het centrum van Biarritz en het casino zijn 
vlakbij.
Transport: per auto: 1.086 km (Brussel), 783 km (Parijs), 1.283 km (Amsterdam). 
Treinstation op 3 km. Luchthaven Biarritz op 3 km.
Faciliteiten: het hotel onderging een grondige renovatie en opende eind juni 
2020 opnieuw de deuren. Bewonder het nieuwe decor van dit prachtige gebouw 
met de imposante lobby - een plaats voor gezellige ontmoetingen. In Bar 
Napoléon proeft u lekkere cocktails. In restaurant La Rotonde stelt chef-kok 
Aurélien Largeau u een verfijnde en moderne Franse keuken voor. Pitching en 
putting green. Het verwarmd buitenzwembad met zeewater is ideaal gelegen 
nabij de Grande Plage en lijkt wel een natuurlijke verlenging van de Atlantische 
Oceaan. Heel uitgebreide spa met magnifiek binnenzwembad, verschillende sau-
na's, hamam en bubbelbaden (gratis), massages en behandelingen (betalend). 
Parking: vanaf € 30/24 uur.
Kamers: er worden 124  kamers en 30  suites aangeboden; de stijl is Second 
Empire. Naar keuze: king kamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op Biarritz 
of met zicht op het strand. Deluxe kamers (42 m², max. 2 personen) met zicht 
op Biarritz en junior suites (50 m², max. 3 personen, zithoek, extra bed (3de 
volwassene): € 156/nacht) met zicht op Biarritz. Tegelvloer, badjassen en pan-
toffels, verzorgingsproducten.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1  kind t/m 5  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind van 6 t/m 12 jaar betaalt 
€ 33/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: jonggehuwden: fles champagne en versierde kamer (max. 3 maanden 
gehuwd).

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

Frankrijk

Baskenland

UW VOORDEEL PBSV0022 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Biarritz
Sfeervolle badplaats in 
Frans Baskenland met 
internationale status, 
ontdekt door Victor 
Hugo in 1834 en al snel 
uitgegroeid tot een cen-
trum voor de Europese adel. Dit leverde 
haar de titel 'La Reine des plages et la 
plage des rois' op. Biarritz is omringd door 
rotsen en kliffen, waar de woeste golven 
op te pletter slaan - een surfersparadijs. 
Mooie stranden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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La Truite Dorée

Ligging: bevoorrechte ligging, vlak aan de oever van de Vers in de groene 
Lotvallei. Het typerende, karaktervol dorpje ligt midden in de natuur waar 
u heerlijke wandelingen kunt maken. Het wandelpad dat naar Santiago de 
Compostella leidt passeert hier niet voor niets. Vanuit het hotel wandelt u in 
5 minuten, over het bruggetje, naar de prachtige beek met pittoreske baaitjes 
waar het heerlijk verpozen is. Verfrissen kan in de rivier. Ook in de buurt is er 
heel wat te ontdekken. Zo ligt Cahors met zijn prachtig historisch centrum op 
slechts 15 km. Ook Rocamadour is zeker een bezoek waard en ligt op 47 km.
Transport: per auto: 874  km (Brussel), 571 (Parijs), 1.072 (Amsterdam). 
Treinstation Cahors op 14 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u met de glimlach geholpen. Gevarieerd 
ontbijtbuffet. Het restaurant van het hotel is een vaste waarde in de buurt. De 
heer des huizes, Patrick, bereidt er dagelijks de heerlijkste gerechten volgens 
de familierecepten van zijn groottante. Hier eet u (h)eerlijke gerechten, bereid 
met verse streekproducten en veel liefde. Bij mooi weer kan u op het terras 
zitten. Ontspannen kan aan het buitenzwembad (april-oktober) met zicht op 
de kalkrotsen. Wilt u liever de actieve toer op, dan geniet u in de fitness van 
het fenomenaal uitzicht op de Vers of maakt u gebruik van de petanquebaan, 
de tafeltennistafel of het tennisveld. Gloednieuwe spa met hamam, sauna, 
belevenis douche en waterjetbad (gratis), massages en behandelingen (beta-
lend).
Kamers: de 28  kamers zijn modern ingericht met oog voor detail en warme 
kleuren. We reserveren voor u een superior kamer (18-20 m², max. 3 personen). 
Ze beschikken allemaal over een balkon of terras zodat u kan genieten van het 
uitzicht op de Vers, het middeleeuws dorp of de groene omgeving. Extra bed 
(3de persoon): € 24/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 36/dag (3 gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

Gezellig familiehotel in een prachtige post-
relais uit de 14de eeuw, al 5 generaties 
lang door dezelfde familie gerund. Patrick, 
Evelien en hun twee kinderen ontvangen u 
hartelijk en maken u wegwijs in de streek. 
U komt helemaal tot rust aan het buiten-
zwembad met zicht op de kalkrotsen of 
aan de oevers van de Vers met het kabbe-
lende geluid van het water op de achter-
grond. Heerlijke streekgerechten, volgens 
eeuwenoude familierecepten.

Occitanië

UW VOORDEEL DORV0014 X0
• Gratis nachten

Vers
Pittoresk, middeleeuws 
dorpje aan de voet van 
de kalkrotsen, in het 
hart van Parc Régional 
des Cause du Quercy 
en vlak aan de samen-
vloeiing van de rivier de Lot en het beekje 
de Vers. Het gezellig dorp telt amper 
400 inwoners en draagt nog heel wat spo-
ren van de rijke middeleeuwse geschiede-
nis. De streek biedt heel wat culinaire pro-
ducten zoals foie gras, truffels, lam en de 
bekende Cahorswijn (Malbec).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/occitanie/la_truite_doree/233302i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château des Ducs de Joyeuse

Ligging: rustig, aan de oevers van de Aude en vlak bij het charmante dorp 
Couiza. Geniet van de rust en de natuur tijdens een wandeling of fietstocht. 
Uiteraard kan een bezoek aan de Catharenburchten niet ontbreken. De kasteel-
ruïne van Peyrepertuse is spectaculair gelegen op een eenzame, kale rots. De 
beroemde vestingstad Carcassonne ligt op 40 km.
Transport: per auto: 1.100 km (Brussel), 786 km (Parijs), 1.295 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Carcassonne op 38 km.
Faciliteiten: u overnacht hier in een uitzonderlijk middeleeuws kasteel. 
Renovaties hebben de originele muren, de schoorstenen en de wenteltrappen 
in de 2  torens blootgelegd. De receptie, de bar en het restaurant zijn knap 
gedecoreerd, met behoud van de sfeer van weleer. De gewelfde kelder is nu 
een stijlvolle bar. In het gastronomisch restaurant La Cour des Ducs (vooraf te 
reserveren) wachten u geraffineerde gerechten, vergezeld van kwaliteitswijnen. 
Chef Paul Guilhem gebruikt uitsluitend verse streekproducten om u de beste 
gerechten voor te schotelen. Bij mooi weer kan u ontbijten, lunchen en dineren 
op de indrukwekkende patio met zicht op de versierde kantelen. Verder beschikt 
het kasteel over een park met verwarmd buitenzwembad, tennisplein, petanque 
en verscheidene zithoekjes aan de rivier de Aude. Geen lift.
Kamers: het middeleeuwse karakter van de 35 kamers brengt u zo terug naar 
de tijd van weleer, hier voelt u zich een echte kasteelvrouw of -heer. Unieke 
middeleeuwse elementen (afhankelijk van de kamer: hemelbed, renaissance-
schoorsteen, gotisch plafond...) contrasteren mooi met het modern comfort. 
We reserveren voor u een renaissancekamer (12 m², max. 2 personen, tweeper-
soonsbed), een chevalier kamer (20 m², max. 2 personen) of een superior kamer 
(30 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): € 51/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar). Enkel in een superior kamer: 1 kind 
van 3 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 46/nacht (inclusief ont-
bijt).

Het schitterende Château des Ducs de 
Joyeuse werd opgetrokken in 1540 ter 
ere van het huwelijk van het koppel de 
Joyeuse. Dit geklasseerde monument 
is vredig gelegen in het midden van het 
land van de Catharen. In dit prestigieuze 
kasteelhotel zijn de eigenaars tastbaar 
aanwezig, een garantie voor service en 
kwaliteit. In het karakteristieke restaurant 
proeft u een keuken van een uitzonderlijk 
niveau.

Frankrijk

Occitanië

UW VOORDEEL LDRV0035 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Couiza
Het kleine dorpje 
Couiza ligt aan een 
mooie rivier, de Aude, 
en geniet een uitzon-
derlijke ligging aan de 
voet van de Pyreneeën, 
in het hart van het land van de Catharen. 
In deze groene, bergachtige omgeving zijn 
ontspanning en rust gegarandeerd. Geniet 
van de gezonde lucht en bezoek de talrijke 
toeristische attracties in de omgeving.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Château & Village Castigno

Ligging: het charmante dorpje ligt tussen de glooiende heuvels met afwis-
selend wijngaarden, 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 onder-
gebracht in verschillende huizen van het dorp.
Transport: per auto: 1.103 km (Brussel), 789 km (Parijs), 1.314 km (Amsterdam). 
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 tikkeltje excentriek, met een kunstgalerij, boetiek annex stijlvol winkel-
tje en diverse restaurants, allemaal mooi gerenoveerd en geïntegreerd in het 
centrum van het dorp, op wandelafstand van elkaar. Het gastronomisch res-
taurant La Table serveert typisch lokale gerechten met dagverse ingrediënten. 
La Petite Table is kleinschaliger en intiemer, met een gevarieerd menu, soms 
met een thema (Thais, Creools, Gaucho). Gratis wifi aan de receptie. Het ver-
warmd buitenzwembad is vrij toegankelijk voor alle gasten. Spa (100 m², sauna, 
bubbelbad, massages), betalend, kan privé afgehuurd worden.
Kamers: de kamers liggen verspreid over meerdere huizen in het dorp. Zo ont-
staat 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 individuele 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 eigen-
zinnige aanpak met het doorgetrokken 
principe 'alles is mogelijk' 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 ecologische huis-
wijn Château Castigno mag daarbij niet 
ontbreken.

Occitanië

UW VOORDEEL LDRV0032 X0
• Vroegboekvoordelen

Assignan
Charmant dorpje, 
genesteld tussen 
de zacht glooiende 
heuvels van de Saint 
C h i n i a n - w i j n r e g i o . 
Assignan is in het 
uiterste zuiden van de Hérault gelegen, 
een mooi departement om te genieten 
van een prachtige natuur. Narbonne en 
Carcassonne liggen vlakbij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/languedoc-roussillon/chateau_--_village_castigno/235009i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa9

Ligging: midden in het groen, maar toch dicht bij het historisch centrum van 
Thuir (op 3 km). Het prachtig middeleeuws dorpje Castelnou ligt op 7 km. In 
het ongerepte natuurgebied Les Aspres aan de voet van de Pyreneeën kan u 
magnifieke wandelingen maken. Een ander wondermooi meesterwerk van de 
natuur zijn de verweerde rotsen 'Les Orgues' nabij Ille-sur-Têt (op 10 km). Door 
erosie zien deze rotsen eruit als orgelpijpen, heel spectaculair. Het gezellige 
plaatsje Céret (op 28 km) is een belangrijk cultureel centrum en een ontmoetings-
plaats voor kunstenaars. Het beroemde Museum voor Moderne Kunst heeft een 
indrukwekkende collectie (o.a. fauvisme, surrealisme en cubisme).
Transport: per auto: 1.193 km (Brussel), 863 km (Parijs), 1.364 km (Amsterdam). 
TGV-station Perpignan op 15 km. Luchthaven Perpignan-Rivesaltes op 20 km.
Faciliteiten: deze atypische Catalaanse 'mas' (boerderij) met onderdelen die 
dateren uit de 11de en 15de eeuw, werd respectvol tot hotel omgebouwd. Een 
wandelpad langs een rustgevende vijver en weelderig groen brengt u naar de 
ingang van het hotel. Er is een kleine receptie met aansluitend de ontbijt-
ruimte. In het hotel zijn kleine snacks verkrijgbaar. U kan aangenaam verpozen 
aan het buitenzwembad of in de spa met sauna en bubbelbad (betalend). Geen 
lift.
Kamers: de 9 kamers zijn stuk voor stuk uniek (in grootte en inrichting) en 
ademen een typisch Zuid-Franse sfeer. Ze geven allemaal uit op de omrin-
gende tuin en de mediterrane patio's, heel charmant. Elke kamer beschikt 
over badjassen en pantoffels en een originele tegelvloer. We reserveren voor u 
een standaardkamer (20 m²), een superior kamer (25 m²) of een superior suite 
(30 m²). Extra bed (3de persoon) in alle kamertypes € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: bloemen voor jonggehuwden.

Tussen 'mar i munt' (zee en bergen) 
nodigt Casa9 u uit om een gevarieerde, 
rijke regio te ontdekken: natuurbeleving 
in de bergen, luilekkeren aan het strand, 
een snuifje cultuur... U logeert in een 
charmante Catalaanse mas met karakter-
volle kamers. In de aanlokkelijke tuin met 
zwembad en schaduwrijke patio's kan u 
heerlijk wegdromen...

Frankrijk

Occitanië
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• Kortingen voor lange verblijven

Thuir
In het hart van het 
departement Pyrénées-
Orientales waar zowel 
bergen als de zee het 
landschap domineren. 
Breng een bezoekje 
aan de Byrrh-distilleerderij (een aperitief 
op basis van rode wijn, likeur en kinine). 
U kan er het grootste houten vat ter wereld 
bewonderen. Het stadje is de toegangs-
poort tot het mooie natuurgebied Les 
Aspres.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/occitanie/casa9/233847i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château de Floure

Ligging: een rustige ligging aan de voet van de berg van Alarik, omgeven door 
prachtige kasteeltuinen. U bevindt zich op 12 km van het historisch, versterkte 
stadje Carcassonne dat op de Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt.
Transport: per auto: 1.091 km (Brussel), 782 km (Parijs), 1.294 km (Amsterdam). 
TGV-station (op 15 km) en luchthaven Carcassonne (op 23 km).
Faciliteiten: dit verleidelijk hotel biedt een topservice voor wie op zoek is naar 
sereniteit en rust in een charmante omgeving. Zowel het hoofdgebouw als de 
2 kleinere villa's zijn opgesmukt met schitterende wandkleden uit de 17de eeuw. 
De knap ingerichte loungebar, het luxueus salon en de gezellige sfeer in het 
restaurant Le Poète Disparu zijn onovertroffen. Het restaurant biedt een gastro-
nomische keuken en is gerenommeerd in de streek. U kan relaxen aan het open-
luchtzwembad (12 x 6 m) of in de riante Franse tuinen die ideale plekjes bieden 
voor een heerlijk, landelijk diner. Ook op het gebied van wellness beschikt dit 
hotel over de nodige troeven met een binnenzwembad (10 x 4 m), een spa, mas-
sages en een groot bubbelbad (betalend). Tafeltennis en 1 tennisplein (gratis). 
In de omgeving: squash op 3 km, minigolf en manege op 9 km.
Kamers: een totaal van 23 kamers die werden ondergebracht in meerdere gebou-
wen, met een unieke, geraffineerde en charmante inrichting in diverse klassieke 
stijlen. Naar keuze reserveren wij voor u een charme kamer (35 m², max. 2 per-
sonen, de stijl is Spaans of Napoleon I) of een ruime superior kamer met zithoek 
(50 m², max. 3 personen, romantische kasteelstijl, extra bed (3de volwassene): 
€ 49/nacht). De kamers beschikken over vast tapijt of parket en bieden uitzicht 
op het kasteelpark of op de berg van Alarik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

Dit kasteeltje is gehuisvest in een voor-
malige romaanse abdij daterend uit de 
9de en 13de eeuw, en 2 bijhorende villa's 
uit de 17de en 19de eeuw. U logeert 
hier in een oase van rust op 12 km van 
Carcassonne en u proeft er van een uit-
muntende keuken. Dit romantisch adresje 
is gewoonweg magisch... 100% genieten...

Occitanië

UW VOORDEEL LDRV0022 N1
• Gratis nachten

Floure (Carcassonne)
Vredig, mooi platte-
lands  dorpje met uit-
gestrekte wijngaarden 
vlak bij Carcassonne, 
waar  van de geschie-
de  nis teruggaat tot 
de Romein  se tijd. Floure is een uit-
stekende uitvalsbasis om de kastelen 
van de Katharen en het Canal du Midi te 
ontdekken. Landelijke rust, wandelen 
in de prachtige natuur of onvergetelijke 
uitstapjes maken naar Carcassonne, 
Narbonne, Perpignan,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Auberge de Tavel

Ligging: het hotel ligt vlak bij het centrum van het dorp. De Pont du Gard ligt 
op 20 minuten rijden, de Mont Ventoux op 1 uur. U logeert hier in een decor van 
wijngaarden, olijfbomen, eiken, tijm, lavendel,...
Transport: per auto: 942 km (Brussel), 672 km (Parijs), 1.144 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 12 km. Luchthaven Nîmes op 30 km, Marseille-Provence 
op 93 km.
Faciliteiten: deze karaktervolle woning, de vroegere dorpsschool, werd 
gebouwd in 1900. De charme van weleer is gebleven, het comfort van vandaag 
werd toegevoegd. De receptie, de bar en de ontbijtruimte zijn aangenaam inge-
richt. Het elegante restaurant biedt een decor van oude muren en balken. U 
geniet er van een jonge en creatieve keuken met de smaken en aroma's van de 
Provence. In de tuin wacht u een openluchtzwembad (6 x 4 m, mei-oktober) met 
gratis ligstoelen en parasols. Er is een gratis kleine parking (slechts 6 plaatsen, 
deze kunnen niet op voorhand gereserveerd worden, volgens beschikbaarheid). 
In de omgeving: tennis op 1 km, paardrijden op 8 km, golf (18 holes) op 10 km.
Kamers: kleinschaligheid is hier troef: er zijn niet meer dan 11 kamers en sui-
tes, elk met hun eigen stijl. Ze beschikken over badjassen en pantoffels en 
tegelvloer of parket. We reserveren voor u naar keuze: charme kamers (18 m², 
max. 2 personen), een grote charme kamer (22 m², max. 3 personen) of ruime 
suites met zithoek (28-30 m², max. 3 personen, kitchenette). Enkele kamers heb-
ben houten balken en schuine wanden onder het dak, wat voor een mooie en 
intieme sfeer zorgt. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 17/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  45/dag (volwassene) 
(4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te 
betalen. Geen halfpension mogelijk op 25/12, 31/12 en 14/02.
Kinderen: enkel in de grote charme kamers en de suites: kinderbedje gratis en 
1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer/suite van de ouders betaalt € 14/nacht 
(inclusief ontbijt).

De gezellige Auberge de Tavel biedt heden-
daags comfort en is ondergebracht in een 
charmante residentie: een geslaagde 
combinatie... De kamers zijn gerieflijk 
en de keuken is van niveau. De ligging is 
ideaal t.o.v. de voornaamste toeristische 
trekpleisters van de regio. De eigenaars 
gaan graag in op al uw wensen.

Frankrijk

Occitanië

FIETSEN
∙ 5 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 3x 4 gangendiner
∙ fiets voor 3 dagen (elektrische fiets)

(verzekering, helm en assistentie 
inbegrepen)

∙ 1 picknickmand
∙ roadbook

UW VOORDEEL PRVV0019 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen

Tavel
Dit dorp heeft nog de 
echte sfeer van het 
zuiden, compleet met 
wasplaats en fontein. 
Tavel ligt in het hart 
van de Rhônevallei. Dit 
plaatsje is de bakermat van een bekende 
wijn, een kwaliteitsvolle Côtes du Rhône 
en de eerste Franse roséwijn. Een uit-
gestippelde wijnroute van 15 km door-
kruist de 3 voornaamste zones van het 
Tavel-wijnproductiegebied.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/auberge_de_tavel/234052i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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de l'Horloge

Ligging: de cultuurstad Avignon met een rijk verleden ligt verscholen achter 
eeuwenoude vestingmuren. U verblijft hier in het centrum aan de Place de 
l'Horloge, een geanimeerd plein met winkels en gezellige terrasjes. U zit vlak 
bij het Palais des Papes, woonplaats van de pausen in de 14de eeuw en het 
belangrijkste gotische paleis van Europa. De schilderachtige oude wijken, de 
restaurants, de winkels en de meeste musea liggen op enkele minuten wande-
len. Bushalte op 50 m.
Transport: per auto: 956 km (Brussel), 686 km (Parijs), 1.160 km (Amsterdam). 
Treinstation Avignon Centre op 0,8 km. TGV-station Avignon op 5 km. Luchthaven 
Marseille-Provence op 76 km.
Faciliteiten: in de gezellige ontbijtruimte met veranda wordt een royaal ont-
bijtbuffet voor u klaargezet. Cosy salon. U kan gebruik maken van een publieke 
parking op 200 m van het hotel (betalend, 20% korting voor de hotelgasten).
Kamers: 66 aangename kamers die in een hedendaagse Provençaalse stijl wer-
den ingericht met smeedijzeren bedden en artisanale meubeltjes. We reser-
veren voor u een tradition kamer (13-18 m², max. 2 personen) met vast tapijt 
of parket (volgens beschikbaarheid) en donsdekens. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar) (op aanvraag).

Dit charmehotel in een mooi gebouw uit 
de 19de eeuw biedt een sfeervol verblijf. 
Gezellig kader en een goede ligging om 
de cultuurstad Avignon en de Provence te 
bezoeken.

Provence
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UW VOORDEEL PRVV0017 N1
• Gratis nachten

Avignon
Deze levendige kunst-
stad is alomgekend 
omwille van het Palais 
des Papes, de ver-
maarde brug de Pont 
Saint Bénezet van het 
liedje ’Sur le pont d'Avignon, on y danse 
tout en rond', de met platanen afgeboorde 
lanen, de Rhône die langs het oude cen-
trum stroomt... en niet te vergeten de heer-
lijke wijn Châteauneuf du Pape!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/de_lhorloge/234083i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Magnan

Ligging: intra muros, tegenover de stadswallen, vlak bij de 
hoofdstraat rue de la République, de monumenten, musea en 
winkels. Het ligt op 15 minuten stappen van het Palais des 
Papes. Avignon laat niemand onverschillig. U wordt er bekoord 
door de rijke geschiedenis van de stad en door de culturele 
evenementen. De levendige 'Cité des Papes' (pauselijke stad) 
aan de voet van de Mont Ventoux baadt in de weelde van een 
microklimaat. Bezoek in de omgeving Arles, Nîmes, Vaison la 
Romaine,...
Transport: per auto: 956 km (Brussel), 686 km (Parijs), 1.160 km 
(Amsterdam). Treinstation Avignon Centre op 0,8 km. TGV-station 
Avignon op 5 km. Luchthaven Marseille-Provence op 76 km.
Faciliteiten: dit hotel met het label 'engagement qualité' stelt 
alles in het werk om u tevreden te stellen. Receptie (van 7 uur 
tot middernacht). Er is een gezellige binnentuin waar u bij 
mooi weer kan ontbijten. Vele restaurants in de buurt stellen 
u lokale en inter  nationale gerechten voor. Privéparking: vanaf 
€ 12/24 uur (te reserveren). Er is geen lift (veel trappen, niet 
aan te raden voor mensen die minder goed te been zijn).
Kamers: de 30 kamers (17 m², max. 2 volwassenen en 2 kinde-
ren) hebben een frisse, verzorgde decoratie en geven meestal 
uit op de binnentuin. Ze beschikken over vast tapijt of hou-
ten vloer (volgens beschikbaarheid). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betalen elk € 25/nacht (inclusief ontbijt).

Dit hotel met de couleur locale van de Provence biedt een 
prima verhouding prijs/kwaliteit en een centrale ligging. 
Ongecompliceerde charme en gedegen comfort zijn troef.

Provence

UW VOORDEEL PRVV0015 N1
• Gratis nachten

Avignon
Deze kunststad staat bekend om zijn Palais des Papes, de ver-
maarde brug, de met platanen afgeboorde lanen,... en niet te 
vergeten de heerlijke wijn Châteauneuf du Pape!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Mas de la Sénancole

Ligging: op 4 km van Gordes, met zijn weergaloos panorama 
op de Luberon. Vlakbij bevindt zich Les Bories, een historisch 
monument. De Abbaye de Sénanque ligt op een kwartier en 
Avignon op een halfuur rijden.
Transport: per auto: 901 km (Brussel), 698 km (Parijs), 1.101 km 
(Amsterdam). TGV-station Avignon op 38  km. Luchthaven 
Marseille-Provence op 71 km.
Faciliteiten: bar met salon en restaurant met Provençaalse 
keuken en terras. Het verwarmd zwembad (12 x 6 m) is omringd 
door een fraaie tuin met een olijfboom van 300 jaar oud. Gratis 
ligstoelen en parasols, handdoeken (betalend). Sauna (gratis, 
08u30-11u30 en 16-20 uur). Massages (betalend). Verhuur elek-
trische fietsen volgens beschikbaarheid. Gratis afgesloten par-
king (videobewaking). Geen lift.
Kamers: 20 kamers (19 m², tegelvloer, max. 2 volwassenen en 
1 kind), genoemd naar dorpen in de Luberon, met een smaak-
volle inrichting in zuiderse tinten. Standaardkamer of kamer 
met terras op het gelijkvloers.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag 
(3 gangen, vast menu met bediening aan tafel). Kindermenu 
ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fruitmand bij min. 3 nachten.

Dit schitterend hotel, opgetrokken in de typische steen van de 
Luberon, biedt een authentiek kader. Charme, gezelligheid, 
modern comfort en service met een glimlach.

Frankrijk

Provence

UW VOORDEEL PRVV0010 X0
• Gratis nachten

Gordes-les-Imberts
Een van de mooiste dorpen van Frankrijk, gelegen op een 
heuvelflank en uitkijkend op het massief van de Luberon. Een 
authentiek stukje paradijs met een uniek panorama...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_magnan/233876i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/mas_de_la_senancole/233688i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hôtel du Parc Entraigues

Ligging: het hotel ligt langs de D16, op 1 km van de dorpskern en op 12 km van 
toppers zoals Avignon, Carpentras, de Mont Ventoux en Châteauneuf du Pape. 
Op 19 km kan u de wijngaarden van Beaume la Venise bezoeken. De omgeving 
leent zich uitstekend voor mooie wandelingen en fietstochtjes.
Transport: per auto: 955 km (Brussel), 686 km (Parijs), 1.148 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 17 km. Luchthaven Marseille-Provence op 80 km.
Faciliteiten: deze voormalige postrelais uit de 18de eeuw werd fraai gerenoveerd 
tot een aangenaam driesterrenhotel. U treft er een receptie (kluisje), diverse 
gezellige zithoekjes, een bar en een gezellige ontbijtruimte. Streekproducten 
zijn er te verkrijgen. Bij mooi weer geniet u van een lekker ontbijt op het terras 
onder de platanen. Vlak naast het hotel ligt het restaurant La Table d'Or waar-
mee de hotelier samenwerkt (3 gangen streekmenu vanaf € 21 tot € 35 richtprijs, 
gesloten op zondag en zaterdagmiddag). Aangenaam buitenzwembad (15 x 7 m) 
in de tuin met gratis ligstoelen en handdoeken. Geen lift. Fietsenberging.
Kamers: dit charmant etablissement biedt 30  kamers (2  verdiepingen, lami-
naatvloer) ingericht door de eigenares zelf, knus en ongedwongen. Elke kamer 
is genoemd naar een lokale schrijver of dichter. Naar keuze reserveren we voor 
u een comfort kamer aan de straatzijde (14-20 m²) of een privilège kamer met 
zicht op de tuin (15-20 m², koffie- en theefaciliteiten). Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 18/nacht. Alle kamers met een tweepersoonsbed. Badkamers met 
bad of inloopdouche en verzorgingsproducten. Kleinere standaard éénpersoons-
kamers beschikbaar.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

In deze voormalige postherberg uit de 
18de eeuw, opgetrokken in een typisch 
Provençaalse stijl, is het aangenaam ver-
toeven. Onder de platanen aan het buiten-
zwembad vindt u verkoeling op zomerse 
dagen. De charmant ingerichte kamers 
garanderen rust en sereniteit. Goede ver-
houding prijs/kwaliteit, ideaal gelegen om 
de regio te ontdekken.

Provence
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UW VOORDEEL PRVV0061 X1
• Gratis nachten

Entraigues-sur-la-Sorgue
Dit leuk middeleeuws 
stadje situeert zich 
tussen Avignon en 
Carpentras, vlak bij 
de Pont du Gard. 
Entraigues is gekend 
voor zijn lekkere truffels. Oude kerken, 
abdijen, musea en fonteinen maken 
deel uit van het rijke lokale erfgoed. En 
de ultieme uitdaging voor heel wat fiets-
liefhebbers is uiteraard om ooit zelf die 
top van de Mont Ventoux te bereiken (op 
25 km).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/hotel_du_parc_entraigues/233752i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gounod

Ligging: in het centrum, op wandelafstand van de oude binnenstad, vlak 
tegenover de kerk. In het hotel componeerde Charles Gounod in 1863 de opera 
Mireille. Het dorp is een inspirerende locatie waar ook andere gekende kunste-
naars zoals Frédéric Mistral en Vincent Van Gogh vaak logeerden. Er bevindt zich 
een bushalte op 50 m van het hotel. Breng een bezoekje aan de Romeinse stad 
Glanum (op 1 km, de opgravingen behoren tot de belangrijkste in Frankrijk), en 
uiteraard Avignon (op 15 km).
Transport: per auto: 968 km (Brussel), 704 km (Parijs), 1.166 km (Amsterdam). 
TGV-station en luchthaven Avignon op 15 km.
Faciliteiten: het hotel onderging in 2015 een grondige, uiterst geslaagde reno-
vatie. Bar 'En attendant Gounod' (de naam is een literaire woordspeling verwij-
zend naar het beroemde toneelstuk 'En attendant Godot' van Samuel Beckett). 
In de gezellige binnentuin met exotische beplanting en perzikbomen bevindt 
zich een openluchtzwembad met ligstoelen en parasols. Massages en behan-
delingen op aanvraag. Autoverhuur. Geen lift (2  verdiepingen). Afgesloten 
parking: vanaf € 12/24 uur (vooraf te reserveren). In de omgeving: tennis en 
paardrijden (2 km), golf,...
Kamers: 32 kamers in een hedendaags Provençaalse stijl, intiem en elegant. 
Elke kamer is uniek (voor max. 2 personen) en beschikt vaak over een open 
badkamer. Verder ook een tweepersoonsbed, badjassen en pantoffels, vast 
tapijt of tegelvloer. Naar keuze: comfort kamer (16 m², tuin- of stadszijde), 
charme kamer (20 m², tuin- of stadszijde) of superior kamer (30 m², sommige 
met terras en zicht op de tuin en het zwembad, volgens beschikbaarheid). 
Tweepersoonskamer (comfort) voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar.

Dit charmehotelletje is een streling voor 
het oog. De decoratie is Provençaals, 
maar helemaal mee met de tijd. Omwille 
van zijn centrale ligging, cosy sfeer en his-
torische achtergrond is dit hotel de beste 
keuze in Saint-Rémy-de-Provence. Een 
aanrader voor een romantisch verblijf in 
de Provence.

Frankrijk

Provence

UW VOORDEEL PRVV0049 X1
• Gratis nachten

Saint-Rémy-de-Provence
Een van de meest 
beziens  waardige dorp-
jes van de Provence 
met lom  merrijke boule -
vards, mooie fontein-
tjes en nauwe straat-
jes. Nostradamus werd hier geboren en 
Van Gogh verbleef er tussen 1889 en 1890. 
Hij schilderde er 150 doeken - bezoek het 
museum. In dit kunstenaarsdorpje worden 
er regelmatig festivals en kleurrijke mark-
ten georganiseerd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

ch
ar

m
e 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/gounod/234028i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Mas d'Aigret

Ligging: schitterend gelegen, tegen een rots aangebouwd, op zo'n 300 m van 
de ingang tot Les Baux-de-Provence. Het hoteldomein biedt een mooi kader 
met een tuin en veel groen, omringd door een prachtig landschap. Excursies: 
Saint-Rémy-de Provence, Fontvieille en de molen van Daudet, de abdij van 
Montmajour, Arles, Avignon,... Les Baux is ook een toegangspoort tot de 
Camargue met Les Saintes-Maries de la Mer en de versterkte stad Aigues-Mortes, 
en tot de Luberon met het prachtig dorpje Oppède-le-Vieux, Gordes, l'Isle-sur-
la-Sorgue,...
Transport: per auto: 990 km (Brussel), 710 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 25 km. Luchthaven Avignon op 25 km, Nîmes-Garons op 
40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de receptie. De bar heeft een aangenaam 
schaduwrijk terras waar 's zomers het ontbijt wordt genuttigd. Het restaurant 
is ondergebracht in een gebouw uit 1700, uitgehouwen in de rotsen, wat zorgt 
voor een bijzonder decor. Hier wacht u een heerlijke keuken met Provençaalse 
accenten. Achter in de tuin ligt een mooi verwarmd openluchtzwembad (12 x 
6 m, van april tot september) met ligstoelen en ligbedden, en zicht op de ruïnes 
van het kasteel van Les Baux. Er zijn handdoeken beschikbaar. Geen lift (1 ver-
dieping). Gratis parking. In de omgeving: golf Baux Manville (1 km, 18 holes), 
golf Mouriès/Servannes (10 km, 18 holes), tennis en paardrijden (2 km).
Kamers: 16 charmante superior kamers (21 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) in 
een romantische stijl, met parket en een mooi zicht op de Alpillen. De kamers 
op de eerste verdieping hebben een balkonnetje, die op het gelijkvloers een 
terras (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel, kinder-
menu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 30/nacht (inclusief ontbijt).

Een oude 'mas' (landhuis) uit 1700 werd 
omgebouwd tot een heel sympathiek 
driesterrenhotel waar een ongedwongen 
familiale sfeer heerst. Rustieke, Proven-
çaalse stijl en een idyllische ligging tegen 
een rots met zicht op de kasteelruïnes van 
Les Baux en een mooi panorama op het 
sublieme landschap van de Alpillen.

Provence

UW VOORDEEL PRVV0038 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Les Baux-de-Provence
Les Baux is een van de 
130 mooiste dorpen van 
Frankrijk, gelegen in het 
hart van de Alpillen, op 
een rotsachtige uitloper 
(900 m lang en 200 m 
breed) die uitsteekt boven de vallei. Les 
Baux kan bogen op een roemrijke geschie-
denis en is vandaag de dag een toeristi-
sche topper, druk bezocht door vele dui-
zenden toeristen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) su
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_mas_daigret/234060i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mas de l'Oulivié

Ligging: nabij de toegangsweg tot Les Baux (centrum op 2 km), maar het hotel 
ligt rustig verscholen in het Alpillen-landschap. Het kasteel van Baux en de 
Carrières de Lumières (kunstwerkprojecties op muziek) liggen op 2,5 km.
Transport: per auto: 990 km (Brussel), 710 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
TGV-station Avignon op 25 km. Luchthaven Avignon op 25 km, Nîmes-Garons op 
40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: het hotel maakt deel uit van de 'Hôtels au naturel'. Typisch voor 
deze hotels is het gebruik van dagverse producten van lokale producenten en 
een respectvolle integratie in een uitzonderlijk mooie natuuromgeving. U kan 
het schitterende natuurpark (met Franstalige gids) in al zijn facetten ontdek-
ken. U treedt de perfect onderhouden Provençaalse mas binnen via de receptie 
met een gezellig salon waar houten steunbalken contrasteren met de witte 
schouw in de typische steen van Les Baux. Omgeven door een geurende tuin en 
een olijfboomgaard in de achtergrond, geniet u in alle stilte aan het buiten-
zwembad. Intiem terras voor een lekker ontbijt, beperkte lunchkaart, 's avonds 
mogelijkheid voor een bordje met streekproducten. 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 zwembadzicht, max. 2 volwassenen en 1 kind), privilège (18-
26 m², gelijkvloers, sluit aan op de tuin, max. 2 personen) of prestige (30-40 m², 
gelijkvloers of verdieping, Nespressotoestel, max. 3 personen (extra bed 3de 
volwassene: € 40/nacht).
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).
Bonus: bezoek aan de Moulin Castelas en degustatie van olijfolie (dinsdag en 
donderdag in de voormiddag). 10% korting op de green fee van de Golf des 
Baux-de-Provence (18 holes). Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid 
en geschenkje.

Een indrukwekkend Alpillen-landschap, 
een mediterrane tuin omringd door olijf-
bomen en cipressen, de geur van laven-
del,... een heerlijk kader voor een rust-
gevende vakantie. In deze Provençaalse 
mas is een zorgzaam gevoel voor detail 
en goede smaak duidelijk merkbaar. Een 
geraffineerd adresje in het hart van een 
natuurpark.

Frankrijk

Provence

UW VOORDEEL PRVV0079 X1
• Gratis nachten

Les Baux-de-Provence
Les Baux is een van de 
130 mooiste dorpen 
van Frankrijk, gele-
gen in het hart van de 
Alpillen, op een rots-
achtige uitloper (900 m 
lang en 200 m breed) die uitsteekt boven 
de vallei. Les Baux kan bogen op een 
roemrijke geschiedenis en is vandaag de 
dag een toeristische topper, druk bezocht 
door vele duizenden toeristen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/mas_de_loulivie/233800i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 keramiekmuseum 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), 817 km (Parijs), 1.274 km (Amsterdam). 
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 respectvol omgebouwd tot een prima hotel. Er is een sfeervolle bar 
met piano en open haard, een televisieruimte en een bibliotheek met gezel-
schapsspelletjes. 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, badjassen, 
een Nespressotoestel en tegelvloer. Er zijn 2 types: romantique (23-30 m², bad) 
en junior suites (30-50 m², bad, douche en apart toilet).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 45/dag (01/06-15/09).
Kinderen: kinderbedje betalend. 1  Kind t/m 12  jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

U verblijft 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 
uitstapjes, maar ook voor wie graag ter 
plaatse blijft, is alle comfort voorzien.

Provence

UW VOORDEEL PRVV0073 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Moissac Bellevue
Dit typisch Provençaals 
dorpje zal u met zijn 
char  me zonder twij-
fel weten te bekoren. 
Moissac Bellevue heeft 
zijn naam niet gesto-
len: de panorama's op de bergen en de 
Aupsvallei zijn er prachtig, ook vanuit 
het hotel. U kan van hieruit talrijke mooie 
excursies maken. De mogelijkheden zijn 
legio, u bevindt zich in het hart van de 
Haute-Provence.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

ro
m

an
ti

qu
e 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/bastide_du_calalou/232882i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Pigonnet

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

Frankrijk

Provence

UW VOORDEEL VPRVV0063 X0
• Gratis nachten

Aix-en-Provence
Een stad die u al kui-
erend in de leven-
dige straten en plei-
nen zult ontdekken. 
Geschiedenis is hier 
a lomtegenwoordig: 
shoppen gaat gepaard met de waardig-
heid van een rijk cultureel erfgoed, het 
plezier van iets drinken op een terrasje 
met architectonische schoonheid, het 
slenteren door de stad met juweeltjes uit 
de baroktijd,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

de
lu

xe
 k

am
er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_pigonnet/233792i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mercure Marseille Centre Bompard La Corniche

Ligging: in een residentiële wijk op 2,7 km van de haven en het centrum, in 
de nabijheid van de zee en het strand (1  km). De indrukwekkende Basiliek 
Notre Dame de la Garde die boven de stad torent, bereikt u gemakkelijk te voet 
(1,4 km). Dit is het rustige Marseille, terwijl de animatie van de stad vlakbij is. 
Na een wandeling van 500 m bereikt u de Corniche, een boulevard van bijna 4 km 
lang die een prachtig zicht biedt op de Middellandse Zee en de diverse eilanden 
van de Frioularchipel, met o.m. het Château d'If, waar Alexandre Dumas zijn 
romanheld De Graaf van Monte-Christo 14 jaar liet opsluiten. Via de Corniche 
heeft u ook gemakkelijk toegang tot de diverse stranden van Marseille.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel), 774 km (Parijs), 1.248 km (Amsterdam). 
Treinstation Marseille Saint Charles op 4,5 km. Luchthaven Marseille-Provence 
op 27 km.
Faciliteiten: dit charmant etablissement (laatste renovatie in 2019) biedt u een 
aangenaam en rustig kader met centraal de mooi verzorgde tuin van 3.000 m², 
verfraaid met enkele moderne beeldhouwwerken. In het gezellig ingerichte 
restaurant Café Albert wordt u een Provençaalse keuken aangeboden met een 
hedendaagse twist. Er is een ruime bar/salon en het schaduwrijk terras met 
zicht op de tuin is een heerlijke plek om te ontbijten. Mooi openluchtzwembad 
met ligstoelen en parasols (gratis). Afgesloten parking (vanaf € 14/24 uur, vol-
gens beschikbaarheid).
Kamers: de 49  kamers zijn smaakvol aangekleed in een vlotte, eigentijdse 
stijl. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen, stads-
zijde) of superior kamer (20 m², max. 2  volwassenen en 1  kind, tuinzijde). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 11 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit hotel zal u bekoren door zijn warme 
levensstijl. Pluspunten zijn de charmante 
decoratie en de vredige ligging. Deze oase 
van rust in de directe nabijheid van de 
grootstad en het strand, biedt u het beste 
van beide werelden. U voelt zich meteen in 
vakantiestemming: genieten van strand-
genoegens én de levendige animatie van 
de stad!

Provence
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Marseille
De stad ligt in een 
subliem decor gevormd 
door de haven, de 
eilanden voor de kust 
en de talrijke pit-
toreske inhammen 
(calanques). Het cultuurjaar 2013 gaf een 
gigantische impuls aan de stad en de 
streek. Het spectaculaire MuCEM-gebouw 
(Musée des Civilisations de l'Europe et de 
la Méditerranée) springt het meest in het 
oog.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/mercure_marseille_centre_bompard_la_corniche/233768i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château de Berne

Ligging: rustig gelegen in het hart van de Provence, in een bebost landschap 
van 650 ha. U bereikt het indrukwekkende, afgelegen kasteel na een spectacu-
laire route door de wijngaarden die u tot op de top van de heuvel brengt. De 
abdij van Le Thoronet ligt op 11 km. De stranden van de Côte d'Azur op amper 
44 km.
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel), 840 km (Parijs), 1.312 km (Amsterdam). 
Treinstation Toulon op 71 km, Marseille op 97 km en Nice op 100 km. Luchthaven 
Toulon op 71 km, Marseille-Provence op 114 km en Nice op 94 km.
Faciliteiten: u verblijft hier op een magnifiek landgoed, omringd door wijn-
gaarden, waar rust en raffinement gegarandeerd zijn. U wordt naar uw kamer 
begeleid via de authentieke potterie van het kasteel. Het restaurant Le Jardin 
de Benjamin (1 Michelinster) serveert exquise gerechten met kraakverse pro-
ducten uit de eigen moestuin. De keuken doet de streekgastronomie alle eer 
aan. Ook de bistro serveert heerlijke, lokale gerechten. De twee verwarmde 
buitenzwembaden (midden april tot midden oktober) met prachtige Balinese 
bedden en poolbar bieden een droomdecor met zicht op de wijngaarden, de 
olijfbomen en het bos. Tennisplein en petanqueplein. In de spa (800 m²) met 
sauna, hamam, bubbelbad en fitness komt u volledig tot rust (gratis). Vanaf het 
verwarmde binnenzwembad (met tegenstroom) heeft u zicht op de wijngaarden.
Kamers: elke kamer (25) heeft een unieke inrichting, warm en elegant, met 
balkon of terras. 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 (richt-
prijs € 34/dag (volwassene), € 17/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiesuites: 2 kinderen t/m 11 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders. Ontbijt niet inbegrepen.
Bonus: welkomstdrankje. Gratis wijndegustatie (max. 3 wijnen) en 10% korting 
bij aankoop 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 presti-
gieuze spa heeft u zicht op de omliggende 
wijnranken. Dit hotelkasteel biedt alles 
voor een luxueus verblijf waar rust, ont-
spanning en heerlijke gastronomie gega-
randeerd zijn.

Frankrijk

Provence

UW VOORDEEL AZRV0040 X0
• Gratis nachten

Flayosc
Een bijzonder gezellig 
en karakteristiek dorpje 
in het hart van de Var. 
In een decor doorspekt 
met valleien en heuvels 
bedekt met wijn- en 
olijfgaarden, ervaart u in Flayosc het aan-
gename karakter en de typische geuren 
en kleuren eigen aan de Provence. Het 
historisch karakter van dit dorpje is goed 
bewaard gebleven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/chateau_de_berne/235828i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château d'Arpaillargues

Ligging: u logeert op het platteland, op 4  km van de stad Uzès, zetel van 
het hertogdom L'Uzège. Dagelijks wordt hier een levendige Provençaalse markt 
gehouden onder de arcaden van het marktplein.
Transport: per auto: 972 km (Brussel), 709 km (Parijs), 1.170 km (Amsterdam). 
Treinstation Nîmes op 25 km. Luchthaven Montpellier op 80 km.
Faciliteiten: dit gerestaureerd historisch kasteeltje is door de eeuwen heen 
verbonden met de literatuur en de muziek. Het werd omgetoverd tot een ele-
gant charmehotel, dat omringd is door een mooi schaduwrijk park en een prach-
tige plantentuin. Ruime lobby met de receptie, diverse zithoekjes met diepe 
fauteuils en een gezellige open haard, bar. Het restaurant Le Marie d'Agoult 
serveert een geraffineerde keuken en heeft een uitgebreide wijnkelder. Bij mooi 
weer eet u op het terras van de binnenhof of onder de gewelven van het intieme 
binnenrestaurant. U kan genieten van een mooi buitenzwembad (10 x 5 m) met 
ligstoelen, handdoeken en poolbar (grill in juli en augustus). Gratis tennis en 
petanque. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: kanovaren, canyoning, 
mountainbiken, golf (9 km), paardrijden (15 km), wijndegustaties,...
Kamers: 28 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind, vast tapijt of parket). De 
kamers in het kasteel zijn van een klassieke, romantische stijl (20 m², minibar). 
De standaardkamers (15 m²) zijn ondergebracht in de Magnanerie, een zijvleugel 
van het hotel, de inrichting is hier iets moderner.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 55/dag (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit historisch kasteeltje dateert uit de 
18de eeuw en ligt midden de natuur, op 
het platteland, in een regio met enorm 
veel bezienwaardigheden. Het Château 
d'Arpaillargues is op en top charme. Hier 
woonde ooit de gravin d'Agoult, muze van 
Franz Liszt. Een elegant en discreet logeer-
adres dat uitnodigt tot dromen...

Provence
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• Gratis nachten

Uzès
Typisch middeleeuws 
stadje met pittoreske 
straatjes, tussen de zee 
en het natuurgebied 
van de Cevennen. Een 
kunststadje met een 
rijk verleden en heel wat regionale pro-
ducten zoals truffels, olijven, asperges en 
wijn. Vlakbij ligt de bekende Pont du Gard, 
een Romeinse aquaduct, die het water uit 
de bronnen bij Uzès naar Nîmes vervoerde 
over een 50 km lang traject.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/chateau_darpaillargues/232866i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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), 841 km (Parijs), 1.322 km (Amsterdam). 
Luchthaven Marseille-Provence op 108 km, luchthaven 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 € 15). In de shop worden zowel prijswinnende 
wijnen als eigengemaakte geitenkaas verkocht.
Kamers: knus en kleinschalig hotel met slechts 5 kamers en 6 appartementen. 
De gerestaureerde 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 volwassenen en 2 kinderen) of 
met 2 slaapkamers (65 m², voor max. 4 volwassenen en 2 kinderen), salon met 
kitchenette en sofabed.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (junior suites) of 2 kinderen (appartemen-
ten) 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 aan-
koop van min. 6 flessen in de wijnshop.

Deze hoeve uit de 15de eeuw werd knap 
gerenoveerd en getransformeerd tot een 
stijlvol logeeradresje met behoud van de 
charme en de ziel. Het ecologische 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.

Frankrijk
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• Gratis nachten

Le Cannet-des-Maures
Dit authentieke dorp 
bestaat uit twee delen. 
Het oude historische 
centrum, Le Cannet, 
ligt ietwat hoger gele-
gen op de heuvel. Van 
hieruit heeft u een mooi uitzicht op het 
natuurreservaat van La Plaine des Maures. 
Aan de voet van de heuvel is het moderne, 
commerciële dorp gelegen dat de charme 
heeft weten te behouden dankzij de eeu-
wenoude ceders. Het is trouwens een van 
de oudste dorpjes van de Provence.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/chateau_saint_roux/235836i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ultimate Provence

Ligging: een zalige ligging, te midden van de natuur met rondom wijngaarden 
zo ver het oog reikt. La Garde Freinet met de Provencaalse markten ligt op 8 km, 
de abdij van Le Thoronet op 22 km. Saint-Tropez bevindt zich op 30 km.
Transport: per auto: 1.117 km (Brussel), 848 km (Parijs), 1.329 km (Amsterdam). 
Luchthaven Marseille-Provence op 115 km, luchthaven en treinstation Nice op 
100 km.
Faciliteiten: dit moderne hotel opende in 2019 zijn deuren met het thema wijn 
als een rode draad doorheen het gebouw. De receptie, met hoog plafond, oogt 
indrukwekkend (open 7 tot 20 uur). Hier bevindt zich tevens eens wijnshop en 
een degustatieruimte. In de Atmos bar en het restaurant hangt een urban-
chic vibe. U proeft er van een seizoensgebonden 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 
€ 20/dag). Aan het openluchtzwembad heerste een relaxte sfeer, de felrode 
ligzetels zorgen voor een vrolijke noot.
Kamers: 32 moderne kamers worden hier aangeboden, voor de inrichting werd 
gebruik gemaakt van fraaie designelementen en licht. Het geheel oogt smaak-
vol en verfijnd. Naar keuze: een classic kamer (15 m², max. 2 personen), een 
superior kamer met terras of balkon (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 
overnachten 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 uit-
zicht vanaf het rooftopterras, de stijlvolle 
comfortabele kamers, de uitstekende keu-
ken, de wijndegustaties en het heerlijke 
buitenzwembad garanderen u een zorge-
loze vakantie. De omringende ongerepte 
natuur zorgt voor urenlang wandel- en 
fietsplezier.

Provence
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• Gratis nachten

La Garde-Freinet
Authentiek Provençaals 
dorpje in het hart 
van het Massif des 
Maures. De natuur is 
hier ongerept en nodigt 
uit om er op uit trek-
ken, te voet of met de fiets. Met amper 
1.800 inwoners is het hier rustig vertoeven. 
Op woensdag- en zondagochtend is het 
zalig kuieren langs de kleine markt. Het 
meer van Escarcets biedt een rijke fauna 
en flora, ideaal voor een zomerse picknick.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/ultimate_provence/235844i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Phébus & Spa

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

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

Frankrijk

Provence
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• Kortingen voor lange verblijven

Joucas
E e n  c h a r m a n t 
Provençaals dorpje op 
6 km van Gordes. Dit 
geklasseerd dorpje, 
ietwat hoger gelegen, 
bevindt zich in het hart 
van het natuurgebied van de Lubéron 
en mag er prat op gaan tot één van de 
mooiste dorpjes van Frankrijk te behoren. 
Roussillon ligt op 4,5 km, bekend om de 
roodkleurige rotsen door de aanwezigheid 
van oker in de bodem.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/provence_-_camargue/le_phebus_--_spa/236625i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grand Hôtel Les Lecques

Ligging: in een magnifiek mediterraan landschapspark van 3 ha, in het hart van 
de badplaats Les Lecques, die deel uitmaakt van Saint-Cyr-sur-Mer. U verblijft 
op de as Marseille (op 39 km) - Toulon (op 29 km), tussen Cassis en Bandol (op 
8 km). Het strand, de haven van Les Lecques en de winkels bevinden zich op 
100 m.
Transport: per auto: 1.075 km (Brussel), 805 km (Parijs), 1.270 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Cyr-sur-Mer op 2 km. TGV-station Marseille Saint-Charles op 
40 km. Luchthaven Toulon-Hyères op 40 km, Marseille-Provence op 60 km.
Faciliteiten: u treedt het hotel binnen via de receptie met een ruime lobby en 
een uitnodigende bar. Het restaurant Le Parc heeft een schaduwrijk terras met 
wondermooi zicht op zee. Er worden traditionele gerechten met een Provençaalse 
toets geserveerd. U kan heerlijk tot rust komen aan het groot overloopzwembad 
met barservice. Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn voorzien. Het zomer-
restaurant La Pinède is open in het seizoen (juni-september) en bevindt zich op 
het terras naast het zwembad; u kan hier lekkere salades en grillades bestellen. 
2 Tennispleinen, tafeltennis, jeu de boules. In de omgeving: watersporten (op 
150 m, betalend).
Kamers: het hotel telt 60  charmante kamers (max. 3  personen, vast tapijt) 
ingericht in een warme Provençaalse stijl. We selecteerden voor u de standaard-
kamers (12-13 m²) met zicht op het pijnboombos (met balkon of terras) of met 
zeezicht (zonder balkon of terras) - zelfde prijzen, volgens beschikbaarheid - of 
de privilège kamers met zeezicht (15 m², met balkon of terras). Extra bed (3de 
volwassene): vanaf € 50/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind 2 t/m 11 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 uur gratis tennis per kamer per dag (mits reservering).

Vlak bij de Middellandse Zee wacht u 
een elegant hotel in belle époquestijl dat 
baadt in het licht van het zuiden. Het is 
er zalig genieten in de prachtige tuin met 
lekker geurende planten of aan het zwem-
bad. Een partijtje tennis spelen onder de 
pijnbomen, bijpraten met een drankje in 
het salon,...

Azurenkust

UW VOORDEEL AZRV0030 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Saint-Cyr-sur-Mer
Een kleurrijke bad-
p l a a t s ,  t u s s e n 
Marseille en Toulon, 
omgeven door wijn-
gaarden en dennen-
bossen. Saint-Cyr-
sur-Mer is een en al charme. Maritiem 
en cultureel toerisme worden aangevuld 
door het rijke erfgoed van de streek. De 
badplaats kijkt uit op de schitterende baai 
van Les Lecques en is een van de meest 
gewaardeerde van de kust van de Var.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/cote_dazur_-_varoise/grand_hotel_les_lecques/233839i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Best Western Plus La Marina

Ligging: aan de jachthaven gelegen, op 1  km van het centrum. Talrijke 
watersportmogelijkheden in de onmiddellijke omgeving zoals waterski, jetski, 
duiken en kajak. Voor wie het graag een dagje droger houdt is er een klim-
parcours, golf, een tocht met een 4x4 of een mountainbikeparcours. Waag een 
gokje in het casino of geniet van een spectaculaire zonsondergang vanop een 
catamaran.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel), 842 km (Parijs), 1.246 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Raphaël-Valescure op 1,5 km. Luchthaven Nice op 70 km.
Faciliteiten: relaxen in de trendy bar of het gezellige salon. Het restaurant 
Quai Raphael met zicht op de haven serveert typisch mediterrane streek- en 
bioproducten. Hier neemt u ook het uitgebreide ontbijtbuffet. Mooi open-
luchtzwembad met ligstoelen en parasols, sauna en fitness (gratis). Parking 
in de buurt (vanaf € 11/24 uur, juni-september) of ondergrondse privégarage:
vanaf € 14/24 uur.
Kamers: dit hotel biedt 97  frisse, comfortabele kamers met vast tapijt. Naar 
keuze reserveren we voor u een kamer met zicht op de stad (19 m², met of 
zonder balkon), een kamer met zicht op de haven of zicht op het zwem-
bad (19  m², balkon). Ruime junior suites (24-39  m², max. 3  volwassenen,
zie Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Kamers met zicht op de stad: 1 kind t/m 12 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders. Junior suites: het eerste kind t/m 
18 jaar en het tweede kind t/m 12 jaar overnachten gratis in de junior suite van 
de ouders. Inclusief ontbijt.
Familievoordeel: enkel in de kamers met zicht op de stad: 2  kinderen t/m 
12 jaar in een aparte kamer genieten elk 30% korting (inclusief ontbijt).

Grote troefkaart van dit viersterrenhotel is 
ongetwijfeld de uitzonderlijke ligging, uit-
kijkend op de haven van Santa Lucia. Het 
levendig centrum bevindt zich niettemin 
vlakbij. De kamers bieden alle modern 
comfort en het restaurant serveert een 
gevarieerde keuken. Heel wat watersport-
mogelijkheden in de omgeving. Een goed 
adresje voor een actieve vakantie.

Frankrijk

Azurenkust

UW VOORDEEL AZRV0034 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Saint-Raphaël
Het stadscentrum 
bevindt zich vlak bij het 
strand en de zee. Hier 
combineert u gemak-
kelijk een dagje strand 
met een wandeling in 
de gezellige straten van de binnenstad. U 
kunt er heel wat authentieke winkeltjes, 
delicatessenzaken en provençaalse 
markten bezoeken. Er heerst een gezellige 
drukte.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/cote_dazur_-_varoise/best_western_plus_la_marina/233760i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Golf Hôtel de Valescure

Ligging: het hotel is rustig gelegen, net buiten de stad (op 5 km), in de villa-
wijken. Deze buurt is heel mooi aangelegd met veel groen. Het hotel zelf 
bevindt zich temidden de pijnbomen. In de omgeving bevinden zich bekende 
badplaatsen zoals Cannes, Antibes, Saint-Maxime en Saint-Tropez. Het nieuwe 
Louis de Funèsmuseum in Saint-Raphaël ligt op 4 km en is een zeer aangename 
afwisseling met de stranden.
Transport: per auto: 1.044 km (Brussel), 842 km (Parijs), 1.246 km (Amsterdam). 
TGV-station Saint-Raphaël-Valescure op 5 km. Luchthaven Nice op 70 km.
Faciliteiten: het aantrekkelijk gebouw is omringd door een schaduwrijk park 
van 3 ha en 2 golfterreinen van 18 holes. Laat u heerlijk verwennen over de 
middag in restaurant Le Clubhouse dat lichte, lokale lunchgerechten serveert en 
een mooi uitzicht biedt op de putting green. 's Avonds kan u dan weer culinair 
genieten in Les Pins Parasols waar de chef-kok u een traditionele Provençaalse 
keuken serveert. Bij mooi weer kan u zowel 's avonds als 's middags buiten eten. 
Overdag kan u genieten van het openluchtzwembad met gratis ligstoelen en 
parasols. Het mooie wellnesscenter (betalend) heeft sauna, hamam en bubbel-
bad. Massages (betalend). Gratis tennis en boogschieten. Gratis parking in 
openlucht of in de ondergrondse parking op het domein van het hotel.
Kamers: 62 aantrekkelijke kamers die allemaal balkon of terras hebben. Sommige 
kamers bieden een puike Victoriaanse stijl, andere roepen een meer heden-
daagse sfeer op, telkens met veel aandacht voor details. We reserveren voor 
u een charme kamer (24 m², max. 2 personen) of een luxe kamer (32 m², max. 
2 personen, badjassen, welkomstbordje en bureau, koffie- en theefaciliteiten). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 44/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Hier logeert u in een paradijselijke omge-
ving, weg van de drukte. Tegelijk liggen 
de bekende badplaatsen allemaal in de 
buurt. Geniet van de lekkere keuken, het 
uiterst vriendelijk personeel, de mooie 
kamers en een golfterrein vlak voor het 
hotel. Een logeeradres in een warme, 
hedendaagse stijl!

Azurenkust

UW VOORDEEL AZRV0032 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Saint-Raphaël
Het stadscentrum 
bevindt zich vlak bij het 
strand en de zee. Hier 
combineert u gemak-
kelijk een dagje strand 
met een wandeling in 
de gezellige straten van de binnenstad. 
U kunt er heel wat authentieke winkel-
tjes, delicatessenzaken en provençaalse 
markten bezoeken. Er heerst een gezellige 
drukte.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/cote_dazur_-_varoise/golf_hotel_de_valescure/234591i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Le Provençal

Ligging: het hotel ligt in de Golf van Saint-Tropez, een prachtige locatie, tussen 
Saint-Raphaël (13 km) en Saint-Maxime (5 km), tussen de Middellandse Zee en 
het Massief des Maures, in het plaatsje Roquebrune-sur-Argens. Het hotel kijkt 
uit op de zee en het zandstrand (baan oversteken).
Transport: per auto: 1.048 km (Brussel), 846 km (Parijs), 1.251 km (Amsterdam). 
Treinstation Saint-Raphaël op 13 km. Luchthaven Nice op 70 km.
Faciliteiten: inkom met een vriendelijke receptie in een Provençaals huis vol 
licht en kleur. Het gastronomisch restaurant Les Mûriers (gerenoveerd in 2021) is 
bekend in de regio voor de heerlijke visspecialiteiten maar serveert ook traditio-
nele gerechten (richtprijs 3 gangen vanaf € 38). Er wordt voortdurend gestreefd 
naar kwaliteitsvolle gerechten gecombineerd met uitzonderlijke wijnen. Er is 
een schitterend schaduwrijk terras. Een nieuwe veranda verbindt het terras met 
het restaurant. De traditionele gerechten vindt u ook in het brasserie-restaurant 
Bistrot, hier neemt u ook het ontbijtbuffet. Geniet in de bar van uw favoriete 
cocktail of de huiscocktail gemaakt met champagne, crème de Mûres en gin. In 
de omgeving: watersporten op 500 m, tennis op 2 km, de golf van Roquebrune 
(18 holes) op 10 minuten rijden en nog 6 andere golfclubs in de omgeving.
Kamers: 27  kamers voor max. 2  volwassenen en 1  kind (2  verdiepingen) in 
Provençaalse stijl, met individueel karakter. Vast tapijt. Comfort kamers (15 m²) 
of deluxe kamers met zeezicht (18  m², balkon, kluisje, Nespressomachine). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting.

Gastvrij en gezellig hotel met een authen-
tieke Provençaalse sfeer. De familie 
Sauvan heet u welkom voor een relaxed 
verblijf en nodigt u uit aan haar lekkere 
tafel.

Frankrijk

Azurenkust

UW VOORDEEL AZRV0009 X0
• Gratis nachten

Les Issambres
Een charmant bad-
plaatsje vol contrasten 
vlak aan de Middel-
landse Zee, op de grens 
van 2 massieven, des 
Maures en de l'Estérel. 
Het beschikt over 8 km zandstrand en 
baaitjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/cote_dazur_-_varoise/le_provencal/233509i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Château Saint-Martin & Spa

Ligging: idyllisch, op een heuvel en uitkijkend op Vence, de natuur en de 
Middellandse Zee in de verte. Het historische centrum van Vence bevindt zich 
op zo'n 3 km. St-Paul-de-Vence ligt op 9 km. Hier vindt u het museum van de 
'Fondation Maeght' met werken van kunstenaars zoals Chagall, Miro, Kandinsky, 
Matisse en tal van anderen. De populaire badplaatsen van de Côte d'Azur liggen 
vlakbij: Antibes (22 km), Nice (25 km) en Cannes (32 km).
Transport: per auto: 1.183 km (Brussel), 930 km (Parijs), 1.387 km (Amsterdam). 
Treinstation Nice op 24 km. Luchthaven Nice op 17 km.
Faciliteiten: de transformatie van kasteel tot luxehotel is harmonieus, met veel 
respect voor het verleden. De link met kunst is nooit ver weg, regelmatig stelt 
het hotel kunstwerken tentoon. Rossini bar. Ruime wijnkelder en oenotheek 
waar degustaties mogelijk zijn. Het gastronomisch restaurant Le Saint-Martin 
kent een bevoorrechte ligging in het kasteel, u dineert er met vergezichten op 
de omgeving. Het restaurant werd door Michelin bekroond met een ster. In de 
tuinen bevindt zich L'Oliveraie, waar u tijdens de zomer buiten kan lunchen. 
Verwarmd buitenzwembad met bar. De Spa Saint-Martin in samenwerking met 
La Prairie biedt een intiem kader te midden van de natuur.
Kamers: alle 52  kamers zijn opgevat als suites waarbij het interieur het 
authentieke erfgoed van het gebouw met warmte en charme weerspiegelt. De 
badkamers zijn uitgevoerd in mooi verwerkt marmer. Voor max. 2 personen: 
junior suites (30-35 m²), voor max. 3 personen: superior junior suites (35-40 m²) 
en deluxe junior suites (40-45 m²). Extra bed 3de volwassene € 158/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1  kind t/m 11  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(uitgez. junior suites) (inclusief ontbijt).

Deze authentieke 18de-eeuwse mas is 
een luxueus charmehotel met een gas-
tronomisch restaurant (Michelinster), 
een unieke spa, prachtige zwembaden 
en romantische kamers. Een paradijse-
lijk oord en een exclusieve startplaats 
om deze mooie regio in al zijn facetten te 
ontdekken. Weg van, maar toch vlak bij 
de geanimeerde badplaatsen van de Côte 
d'Azur.

Azurenkust

UW VOORDEEL AZRV0060 X1
• Gratis nachten

Vence
Gelegen op zo'n 20 km 
landinwaarts van 
Antibes. Grote kun-
stenaars voelden zich 
hier en in de omlig-
gende dorpjes altijd 
thuis. De prachtige landschappen van 
de Provence waren voor velen een inspi-
ratiebron. Ontdek in de stad de kathe-
draal Notre-Dame de la Nativité met 
daarin een mozaïek van Marc Chagall en 
een Karolingisch kunstwerk. In het mid-
deleeuws centrum vindt u talrijke kleine 
winkels en boetiekjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/cote_dazur_-_varoise/chateau_saint-martin_--_spa/234150i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Des Roches

Ligging: het hotel ligt op 200 m van het historisch centrum van Sartène of 
Sartè, zoals de Corsicanen het stadje noemen. Sartène is gebouwd op een 
vooruitspringend rotsgedeelte van de hellingen van de Monte Rosso, 350 m 
hoog boven het dal van de rivier Rizzanèse. Hoge huizen en smalle kronkel-
straatjes met middeleeuws karakter domineren er het straatbeeld. De kust van 
het vissersplaatsje Propriano en de baai van Valinco liggen op een 12-tal km, 
het badplaatsje Tizzano op 15 km. In de omgeving zijn er tal van megalithische 
vindplaatsen: de dolmen van Fontanaccia, de menhirs van Renaggiu, Stantari, 
Palaggiu, het 2.000  jaar oude menhirpaar U Frate e a Sora, en uiteraard de 
mysterieuze site van Filitosa met zeer imposante menhirbeelden.
Transport: luchthaven Figari op 30 km, Ajaccio op 55 km. Overzethaven met 
wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 60 km; Propriano (H/T 
naar Marseille) op 13,5 km; Porto-Vecchio (H/T naar Marseille of Toulon) op 
60 km.
Faciliteiten: het kader is aangenaam dankzij de nieuwe, frisse decoratie. Naast 
de receptie treft u de bar en het restaurant Sognu di Babbu met aansluitend 
een groot terras, neem vooral even de tijd om het magnifiek panorama te 
bewonderen. Op het menu staan (h)eerlijke, typische gerechten, gecombineerd 
met lekkere kazen en wijnen uit de regio.
Kamers: de kamers zijn modern en comfortabel (60), klein maar gezellig. We 
reserveren voor u een superior kamer (17 m², tegelvloer, soms een kluisje) 
met balkon en uitzicht op de vallei. U beschikt over adequaat comfort. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de persoon): vanaf 
€ 52/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (3 gangen, keuze-
menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Eenvoud siert. Dit is een sober, maar zeer 
verzorgd hotel waar u een sympathiek en 
knus verblijf wacht. Uitmuntende service, 
een goed restaurant en een heel mooie 
ligging. U kiest voor het schilderachtige 
Sartène omdat u houdt van het achterland 
en de Corsicaanse cultuur. Nu modern 
gerestyled.

Frankrijk

Corsica
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UW VOORDEEL CORV0012 X0
• Gratis nachten

Sartène
Dit stadje is schitte-
rend gelegen in het 
achterland, op een 
steile, terrasvormige 
helling. Sartène wordt 
ook wel eens de meest 
Corsicaanse stad van Corsica genoemd, 
omdat de gebruiken en tradities hier beter 
bewaard zijn gebleven dan elders op het 
eiland. Lange tijd was het de verblijfplaats 
van rijke grootgrondbezitters. En de moe-
der van Napoleon werd er geboren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/des_roches/233257i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Radisson Blu Resort & Spa Ajaccio Bay

Ligging: aan het strand gelegen, u moet enkel nog een baan oversteken. Het 
hotel kijkt uit op de baai en de Iles Sanguinaires. Het centrum van Porticcio 
bevindt zich op 5 km. Ajaccio, grootste stad en tevens hoofdstad van het eiland 
ligt op 20 km. Het heeft enkele interessante historische sites en musea, en een 
bruisende haven.
Transport: luchthaven Ajaccio op 15  km. Overzethaven per wagen Ajaccio 
(H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 20 km.
Faciliteiten: vanaf de uitnodigende lobby met lounge geniet u van een 
fantastisch uitzicht op de Golf van Ajaccio. De receptie bevindt zich op het-
zelfde niveau als de bar U Ponente, u geniet hier van een exotische cocktail in 
een mooie setting. Via een brede wenteltrap bereikt u het restaurant A Muvra. 
Typisch mediterrane gerechten met een Franse toets prijken op de menukaart. 
Het mooie buitenzwembad met poolbar sluit naadloos aan op het hotel. Laadt 
de batterijen weer op in de fraaie wellness (900 m², toegang betalend), u kan 
hier terecht voor diverse kuren, sauna, hamam, fitness of relaxen in het binnen-
zwembad.
Kamers: 170 kamers worden hier aangeboden. Ze zijn helder en geraffineerd 
ingericht en beschikken over een bemeubeld terras. De overwegend witte en 
lichtgrijze tinten creëren een oase van rust en sereniteit. Make-upspiegel. Naar 
keuze reserveren we voor u een superior kamer (28 m², max. 2 personen, zicht 
op het binnenland of zeezicht en balkon) of familiekamers (31 m², met of zonder 
zeezicht, voor 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 39 (volwassene), € 18 (kind t/m 
12 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Dit hedendaags hotel is een juweeltje met 
uitgebreide wellnessfaciliteiten. De inrich-
ting van de kamers is strak en voorzien 
van alle moderne faciliteiten. Dit vierster-
renhotel scoort met een sublieme ligging 
recht tegenover het strand met fabelachtig 
uitzicht op de Golf van Ajaccio. De lekkere 
keuken en de mooie bar zorgen voor de 
finishing touch.

Corsica
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UW VOORDEEL CORV0020 X0
• Vroegboekvoordelen

Porticcio
Porticcio is een kleine 
badplaats gelegen aan 
een van de mooiste 
baaien van Corsica, de 
Golf van Ajaccio. Het 
behoort tot Grosetto-
Prugna, een dorp hogerop gelegen in 
het middengebergte. De dualiteit tussen 
zee en bergen, typisch voor deze streek, 
is een extra troef. Het kilometerslange 
zandstrand bekoort ongetwijfeld iedere 
zonneklopper.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/radisson_blu_resort_--_spa_ajaccio_bay/232799i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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U Ricordu

Ligging: op Cap Corse, op 400 m van het dichtste strand en de jachthaven van 
Macinaggio. Het mooiste strand is dat van Tamarrone op 3 km.
Transport: luchthaven Bastia op 45 km. Overzethaven per wagen Bastia (H/T 
naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km.
Faciliteiten: zithoek, ontbijtruimte, tv-salon en een gezellige bar met ter-
ras. Het restaurant - eveneens met terras - serveert de regionale keuken met 
veel vis en is ondergebracht in de veranda. 2 Verwarmde open  lucht  zwembaden 
(1 uitsluitend toegankelijk voor klanten in een superior kamer) met gratis lig-
stoelen, parasols en hand   doeken. In juli en augustus worden snacks geser-
veerd aan het zwembad. Nieuwe spa (hamam, massages en schoonheids-
behandelingen). Mogelijkheid tot excursies op zee. In de omgeving (betalend): 
tennis, minigolf op 200  m, watersporten (wind  surfen, duiken, zeilen,...), 
verhuur Zodiac-boten, paardrijden,...
Kamers: 60 kamers met tegelvloer. Zicht op het zwembad en de parking of op 
de maquis. Comfort kamers op de 2de verdieping (18 m², max. 2 personen), 
comfort kamers op het gelijkvloers met terras (max. 3 personen) of op de 1ste 
verdieping met balkon (max. 2 personen), beide types 18 m² of superior kamers 
met terras of balkon in de nieuwe residentie (20 m², max. 2 personen). Extra bed 
(3de volwassene): € 65/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht. Enkel in de comfort kamers met terras: 1 kind 
van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 38/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Glaasje champagne voor jonggehuwden. Duikclub, 
Zodiac- en autoverhuur in de buurt: 10% korting.

Tof viersterrenhotel met een gemoedelijke 
sfeer. Overdag zalig ontspannen aan het 
zwembad of op het strand en genieten van 
de ongekende schoonheid van de natuur. 
’s Avonds gezellig aperitieven in de bar of 
op het terras en daarna lekker dineren. De 
herinnering, 'U Ricordu', die blijft zeker...

Frankrijk
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UW VOORDEEL CORV0009 X1
• Gratis nachten

Macinaggio
Sympathiek en roman-
tisch badplaatsje gele-
gen op het puntje van 
de oostkust van Cap 
Corse, het 40 km lange 
en 15 km brede schier-
eiland in het noorden van Corsica, op zo'n 
35 km van het centrum en de haven van 
Bastia. Macinaggio heeft een beschutte 
jachthaven en een klein strand, beide op 
400 m gelegen van het hotel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/u_ricordu/233349i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Capo d'Orto

Ligging: u logeert hier midden in het enorme Parc Naturel Régional van Corsica, 
net voor het binnenrijden van Porto. Het hotel is wat in de hoogte gebouwd, 
waardoor u geniet van een prachtig zicht op het Capo d'Orto-gebergte en de 
baai van Porto. U zit op iets meer dan 1 km van het toeristisch centrum van 
Porto en op 1,2  km van het keienstrand. In het haventje vertrekken boot-
excursies of u kunt een boot(je) huren voor een individuele uitstap (reserverin-
gen kunnen via de receptie, voordeeltarieven voor hotelgasten). Er is ook een 
duikclub. U kan heerlijke wandelingen maken in het eucalyptusbos of langs het 
riviertje. Er is keuze uit tal van excursiemogelijkheden in de omgeving, zoals 
een bezoek aan het natuurreservaat Scandola, een rit door de Calanches (naam 
die wordt gebruikt voor de fjordachtige landschappen), een wandeling in het 
woud van Piana,...
Transport: luchthavens Ajaccio en Calvi op 80 km. Overzethaven per wagen 
Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 80 km, Ile Rousse (H/T naar 
Marseille of Nice) op 90 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie en een bar met terras, het uitzicht is adem-
benemend mooi... Er is geen restaurant in het hotel zelf, maar er bevinden zich 
talrijke eetgelegenheden in de onmiddellijke omgeving. U beschikt over een 
verwarmd openluchtzwembad (12 x 6 m, mei-september). Privéparking (gratis) 
en stalling voor fietsen en moto's.
Kamers: de 39 kamers zijn gedecoreerd in zachte kleuren of in blauwe tinten 
die verwijzen naar de zee. We reserveren voor u een comfort kamer (20 m²) 
met balkon (uitgez. de driepersoonskamers) en zicht op de baai, vast tapijt of 
tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 36/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (16/04/22-09/07/22, 18/09/22-15/10/22) of 40% korting 
(10/07/22-17/09/22).

Knap en sympathiek driesterrenhotelletje 
waar u een warme ontvangst wacht door 
de eigenaars. U geniet van een weerga-
loos panorama op de baai van Porto. Het 
hotel is ideaal gelegen voor natuurlief-
hebbers en voor wie strand en zee wil 
combineren met het ontdekken van de 
schitterende natuur in de omgeving. Prima 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Corsica

UW VOORDEEL CORV0005 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Porto
Een van de aantrekke-
lijkste plaatsjes op 
Corsica. De baai van 
Porto is van een onge-
kende schoonheid. 
Porto heeft een jacht-
haven die onder de bescherming van een 
Genuese toren ligt, gebouwd in 1549 op 
een rode granietrots in het kolkende 
water. Bloedrode kliffen reiken tot in een 
diepblauwe zee, afgewisseld met zand-
en kiezelstranden. Op de achtergrond het 
bergmassief Capo d'Orto.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/capo_dorto/232874i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


105

HHH

P FR
EE

FR
EE

€ €

Le Saint Erasme

Ligging: ideaal gelegen in de residentiële, rustige wijken van Calvi, vlak aan 
de zee en tegenover de Phare de la Revelotta. Op wandelafstand het hart van 
deze havenstad met een wirwar van straatjes, trappen, winkels en restaurants. 
De statige citadel van Calvi ligt hier vlakbij weliswaar op de rotsen vanwaar u 
een fraaie blik over de baai kan werpen. Het fijne zandstrand van Calvi ligt op 
1,2 km, even voorbij het centrum. Ook de andere stranden van de Balagne, van 
lange stranden tot rotsachtige baaitjes, zijn een bezoek waard.
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, 
Nico of Toulon) op 85 km.
Faciliteiten: de huiselijke sfeer van dit hotel valt onmiddellijk op: knusse hoek-
jes met landelijke decoratie en mooi gerestaureerde meubels. Op het terras of in 
de bar geniet u van een drankje. Een van de grote troeven is dat u zowel vanuit 
de tuin, vanop het terras als het zwembad uitkijkt over de azuurblauwe zee. Het 
Corsicaanse ontbijt (hartig) wordt geserveerd aan tafel, bij mooi weer op het 
terras met zicht op zee. Via de gezellige, mediterrane tuin met o.a. olijfbomen, 
pijnbomen en oleanders, bereikt u het verwarmde openluchtzwembad (4 x 8 m)
(april-november). Ligstoelen, parasols en handdoeken gratis. Gratis parkeermo-
gelijkheid met elektrische laadpunten achter het hotel.
Kamers: de 32 kamers zijn allemaal anders ingericht, met oog voor detail. De 
lichte kleuren en houten elementen zorgen voor een fijne, mediterrane sfeer. We 
selecteerden voor u een standaardkamer (13 m², max. 3 personen), een classic 
kamer (25 m², max. 4 personen, met lateraal zeezicht), een comfort plus kamer 
met balkon en zeezicht (17-23 m², max. 3 personen) of een superior kamer (17-
23 m², max. 3 personen, balkon en zeezicht). Extra bed (3de en 4de persoon): 
€ 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 8/nacht.

Dit familiehotel ligt uitstekend aan het 
levendige centrum van Calvi en toch weg 
van de drukte. Vader en dochter verwel-
komen u hartelijk. Geniet van het fenome-
naal uitzicht over zee. Van hieruit ontdekt 
u zowel het gezellige Calvi, als de andere 
dorpjes en stranden van de Balagna.

Frankrijk

Corsica

UW VOORDEEL CORV0032 X0
• Gratis nachten

Calvi
Een belangrijke toeris-
tische trekpleister die 
de hoofdstad is van 
de vruchtbare streek 
La Balagna. De rijke 
geschiedenis manifes-
teert zich o.m. in de citadel en het (ver-
meende) geboortehuis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto-
reske oorden van Hoog-Corsica.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/le_saint_erasme/234675i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Corsica

Ligging: in een rustige straat in de Pietramaggiore-wijk aan de voet van de 
gelijknamige heuvel, op 3 km van het centrum. U heeft er een fraai panorama 
op de stad en de imposante citadel. In de achterliggende heuvels kan u mooie 
wandelingen maken, bijvoorbeeld naar de Notre-Dame de la Serra, een kapel 
uit de 18de eeuw, 213 m boven de zeespiegel gelegen met een prachtig, onbe-
lemmerd zicht op Calvi, de baai en de omliggende bergen. Een pendelbusje van 
het hotel brengt u gratis van en naar de stad of het strand (op 1,5 km) of de 
luchthaven van Calvi (op 3 km).
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 excursiemogelijkheden. 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 openluchtzwembad in de tuin 
(20 x 10 m, mei-september) met kindergedeelte en gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken. Sauna en bubbelbad (gratis). Massages en esthetische ver-
zorgingen (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 kamertypes (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 tweepersoonsbed) met lateraal zeezicht. Alle kamers heb-
ben balkon of terras, make-upspiegel en badjassen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 58/dag (3 gangen, keuze-
menu 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 faciliteiten en uit-
stekende dienstverlening op vijfsterren-
niveau. Bovendien is het een goede 
uitvalsbasis voor talrijke excursies in deze 
schitterende streek, en dit zowel te land 
als ter zee.

Corsica

UW VOORDEEL CORV0018 X0
• Vroegboekvoordelen

Calvi
Een belangrijke toeris-
tische trekpleister die 
de hoofdstad is van 
de vruchtbare streek 
La Balagna. De rijke 
geschiedenis manifes-
teert zich o.m. in de citadel en het (ver-
meende) geboortehuis van Columbus. 
Diverse fijnzandstranden in de prachtige 
baai, met op de achtergrond de Monte 
Cinto (2.700 m). Een van de meest pitto-
reske oorden van Hoog-Corsica.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/corsica/233373i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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U Frascone

Ligging: het hotel ligt in centraal Corsica op een hoogte met een panorama op 
het dal. Natuurliefhebbers halen hun hart op met de vele wandelpaden, bos-
sen en de baaien van de rivier Vecchio. Cultuurfanaten kunnen dan weer Corte 
(15 km), de voormalige hoofdstad met interessante 15de-eeuwse monumenten 
bezoeken. Andere bezienswaardigheden zijn de vallei van Restonica en de 
indrukwekkende meren (25 km). Het dichtste strand (nabij Aléria) ligt op 40 km.
Transport: luchthaven Calvi op 97  km, Ajaccio op 65  km, Bastia op 64  km. 
Overzethaven per wagen Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 75  km, 
Bastia (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 82 km.
Faciliteiten: een warme ontvangst is gegarandeerd. In de bibliotheek vindt u 
oude en nieuwe boeken in verschillende talen. In de lichtrijke bar of op het ter-
ras nuttigt u een drankje en wordt het ontbijt aan tafel geserveerd. Zwemmen 
kan u in het gerenoveerde gemeentelijke openluchtzwembad op 200 m. Voor de 
avontuurlijkere gasten zijn er de vele idyllische baaitjes (5 km). Voor het diner 
kan u terecht in het restaurant de la Place (700 m). De chef, schoonvader van 
de eigenares, serveert eerlijke, smaakvolle, lokale gerechten. Gratis parking voor 
de deur.
Kamers: de 13 kamers zijn allemaal uniek en met hart en ziel ingericht. De 
vintage-moderne lijn wordt ook hier doorgetrokken door te werken met zowel 
moderne meubels en lampen als vintage vondsten die het geheel een warme, 
persoonlijke toets geven. Geniet van de onevenaarbare uitzichten vanuit de 
kamer. We reserveren voor u een standaardkamer (max. 3  personen), kamer 
met terras (max. 3 personen) of een familiekamer (35 m², max. 4 personen, zie 
ook Uw voordeel). De oppervlakte van de kamers is telkens verschillend (vanaf 
15 m²). Extra bed (3de volwassene) in een standaardkamer of kamer met terras: 
€ 31/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 34/dag (in een restaurant 
op 700 m).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

U Frascone werd volledig gerenoveerd 
met knusse hoekjes, vintage vondsten, 
boeken,... De gerestaureerde meubels in 
combinatie met moderne, nieuwe (design)
elementen zorgen voor een originele stijl. 
U geniet op het terras van de natuur of 
leest uit de huisbibliotheek. Eigenares 
Ondeline staat klaar om uw verblijf aange-
naam te maken.

Frankrijk

Corsica

UW VOORDEEL CORV0031 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Venaco
Venaco heeft z'n 
charme weten te 
behouden. Dit berg-
dorpje dateert al uit 
de Romeinse tijd maar 
floreerde vooral in de 
middeleeuwen. Dat merkt u nog bij enkele 
huizen. Het regionale natuurpark van 
Corsica, de bergen Monte Cardo (2.626 m) 
en Monte Rotondo (2.453 m) omringen het 
dorp. Venaco is geroemd om z'n uitste-
kende charcuterie en kaas.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

st
an

da
ar

dk
am

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/u_frascone/233421i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Artemisia

Ligging: dit kleinschalig hotelletje ligt in de bergen, in het historisch stadje 
Bastelica, de geboorteplaats van Sampiero Corso een 16de eeuwse bevrijdings-
strijder. Dankzij de ligging (850 m hoogte) ontsnapt u 's zomers aan de hitte. U 
bevindt zich hier vlak bij de Gorges de Prunelli, de Pozzi (een uniek natuurland-
schap langs de GR2) en het meer van Tolla. Op 35 minuten van het strand. Verder 
in de omgeving: wandelen en mountainbiken.
Transport: per auto: 1.424 km (Brussel), 1.158 km (Parijs), 1.614 km (Amsterdam). 
Overzethaven per wagen Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of Toulon) op 40 km, 
Ile Rousse (H/T naar Marseille of Nice) op 124 km. Luchthaven Ajaccio op 34 km, 
Bastia op 114 km.
Faciliteiten: de eigenaar ontvangt u hartelijk en deelt graag zijn kennis over 
de streek en haar geschiedenis. De prachtige designstukken, authentieke ele-
menten en moderne stoffen creëren een aangename sfeer kenmerkend voor een 
boutique hotel, zonder z'n huiselijke stijl te verliezen. In de lounge en de bar 
zit u bij een een middeleeuwse haardvuuraansteker die werd getransformeerd 
tot salontafel. 's Ochtends wacht u een lekker ontbijt bereid met verse, lokale, 
huisbereide producten. Geniet in het restaurant van de traditionele gerechten 
met lokale, seizoensgebonden producten. Bij mooi weer kunt u op het terras 
eten. Ontspannen kan aan het buitenzwembad of in de sauna.
Kamers: de 8 kamers en suites hebben allemaal zicht op de prachtige omlig-
gende natuur. Ook hier vindt u een eigentijdse stijl in combinatie met de natuur 
terug. We reserveren voor u een ietwat kleinere, maar gezellige piacè kamer 
(16 m², max. 2 personen), een seduzzione kamer (21 m², max. 2 volwassenen en 
1 kind) of een serenissima suite (27 m² en terras van 24 m², max. 2 volwassenen 
en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht (uitgez. piacè kamers). 1 Kind (seduzzione 
kamers) of 2 kinderen (serenissima suites) van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders betalen elk € 42/nacht (inclusief ontbijt).

Hier wordt u hartelijk ontvangen door eige-
naar Jean René die dit elegant hotel met 
hart en ziel runt. De eigentijdse inrichting 
gecombineerd met de indrukwekkende 
natuur die door de grote ramen naar bin-
nen komt, zorgt voor een uitnodigend 
geheel. Ontspan aan het buitenzwem-
bad of ontdek de pracht van Parc Naturel 
Régional de Corse. Voor elk wat wils.

Corsica

UW VOORDEEL CORV0028 X0
• Gratis nachten

Bastelica
Dit agrarisch dorp in 
het hart van het Parc 
Naturel Régional de 
Corse heeft zich de 
voorbije jaren ontpopt 
tot een belangrijk, 
toeristisch plaatsje dat wordt geprezen 
omwille van zijn mooie natuur. Dankzij 
de traditionele architectuur en de amper 
460 inwoners blijft de authentieke, vrien-
delijke sfeer van een bergdorp hier goed 
behouden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/artemisia/233501i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Les Jardins de Mathieu

Ligging: genesteld in de heuvels van Porto-Vecchio, in het regionaal park Alta 
Rocca en op 12 km van het centrum. Het uitzicht op de baai, de haven en de 
omgeving is prachtig. Bij helder weer kan u zelfs Sardinië aan de horizon ontwa-
ren. De zandstranden van o.m. Palombaggia, Santa Giulia en Cala Rossa liggen 
op 20 km, het historisch stadje Bonifacio bevindt zich op 37 km.
Transport: per auto: 1.449 km (Brussel), 1.275 km (Parijs), 1.612 km (Amsterdam). 
Overzethaven per wagen Porto-Vecchio (H/T naar Marseille of Toulon) op 12 km, 
Propriano (H/T naar Marseille) op 74 km, Ajaccio (H/T naar Marseille, Nice of 
Toulon) op 128 km. Luchthaven Figari op 22 km, Ajaccio op 136 km, Bastia op 
135 km.
Faciliteiten: in dit gezellig en comfortabel hotelletje wordt u hartelijk ver-
welkomd. Elke ochtend serveert men een uitgebreid ontbijtbuffet met huis-
gemaakte producten. Mits reservering geniet u 's avonds van een lekkere, 
Corsicaanse maaltijd op basis van lokale en seizoensgebonden ingrediënten uit 
de eigen moestuin. Op zomerse dagen vindt u verkoeling in het mooie ver-
warmde buitenzwembad en bubbelbad. Vanaf het hotel vertrekken verschillende 
wandel- en mountainbikeroutes. Tennis op 5 km.
Kamers: kleinschaligheid is troef met slechts 4 kamers (30 m², extra bed (3de 
persoon): € 54/nacht). Elke kamer is individueel ingericht in maisonette stijl 
en beschikt over een terras met directe toegang tot de aangename tuin. 
Tweepersoonsbed, Nespresso-machine en inloopdouche.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel, drank inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

Een unieke en kleinschalige chambre 
d'hôtes met een luxueuze afwerking. U 
geniet er van de rust, de prachtige omge-
ving en een overheerlijke Corsicaanse 
keuken. Heerlijk buitenzwembad met 
bubbelbad. Het zuiden van Corsica is uit-
stekend gelegen voor heel wat sportieve 
buitenactiviteiten zoals golf, duiken, jet-
ski, paardrijden. Op cultureel vlak zijn er 
de archeologische sites en musea.

Frankrijk

Corsica
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UW VOORDEEL CORV0030 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Porto-Vecchio
Een idyllisch stadje 
gelegen aan een mooie, 
natuurlijke baai in het 
zuiden van Corsica en 
omgeven door een heu-
velachtig landschap. De 
geschiedenis gaat terug tot de Romeinse 
periode. Porto Vecchio, wat letterlijk 
oude haven betekent, heeft een gezel-
lig oud stadscentrum en een pittoreske 
jachthaven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/frankrijk/corsica/les_jardins_de_mathieu/235017i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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DE REGIO’S 

KUST (BE)
Een aaneenschakeling van zeer diverse badplaatsen. Lokaal 
erfgoed en internationaal aanzien. Prachtige zandstranden.

BRUGGE (BE)
Betoverende stad met werelderfgoed-status. De hertogen 
van Bourgondië, de Vlaamse primitieven, de Brugse Reien...

ARDENNEN (BE)
Indrukwekkende landschappen met dichte bossen, valleien, 
rivieren... Ideaal voor zowel rust als een actieve vakantie.

POLDERS (BE)
Gebieden die doorheen de eeuwen werden teruggewonnen 
op de zee. Het mooie landschap is bezaaid met gezellige 
plaatsjes.

VLAAMSE ARDENNEN (BE)
Deze heuvelachtige streek is een paradijs voor wandelaars. 
De legendarische Koppenberg is een begrip in de 
wielerwereld.
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p. 121-122 p. 123-124

p. 125 p. 126-127

LIMBURG (NL)
Mooie fiets-en wandelpaden doorheen een bosrijke 
omgeving met glooiende heuvels. Eeuwenoude kastelen, 
mergelgrotten.... 

GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG (LUX)
Gastvrij land met kastelen en heel wat natuurschoon. Tal van 
mooie wandel-en fietsroutes. Heerlijke streekgerechten.

NOORD-BRABANT (NL)
Deze provincie wordt geassocieerd met bekende namen 
als Bosch en Van Gogh. Historische plaatsjes en bosrijke 
omgeving.

FRIESLAND (NL)
Noordelijk gelegen provincie met een eigen identiteit. 
Bekend voor onder andere de Waddeneilanden en de 
Elfstedentocht.

Benelux
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Country Lodge Moriaanshoofd

Ligging: vlot bereikbaar, op een steenworp van de schilderachtige dorpskern van 
Mullem. Gent, de stad van Keizer Karel met zijn gezellig centrum en populaire 
binnenwateren, ligt op 20 km. Verschillende wandel- en fietsroutes vertrekken 
vlak bij het hotel. Veel professionele wielrenners kiezen dit hotel als uitvals-
basis. Te bezoeken: het interactieve Museum van de Ronde van Vlaanderen, 
het archeologisch museum van Velzeke en de site Ename, restanten van een 
benedictijnenabdij.
Transport: per auto: 66 km (Brussel), 283 km (Parijs), 235 km (Amsterdam). 
Treinstation Oudenaarde op 7 km.
Faciliteiten: dit 400  jaar oude gebouw dateert uit de tijd van de Spaanse 
Inquisitie en ligt op een domein van 4 ha met een vijver, waar enkele zwa-
nen thuis zijn. De naam verwijst naar de donkere huid van de bezetters van 
weleer, 'Morenkop'. De hoeve fungeerde later als afspanning en herberg, als 
volksrechtbank en zelfs als gemeentehuis van Mullem. Er is een hoofdgebouw 
en een bijgebouw. De receptie, lounge, bar en het restaurant (diner) bevinden 
zich in het historisch hoofdgebouw. In het grillrestaurant worden zowel vlees- 
en visgerechten op houtskool als exotische gerechten bereid (vooraf reserve-
ren is noodzakelijk, gesloten op maandag en dinsdag). Op aanvraag worden 
voor u ook vegetarische en dieetmaaltijden klaargemaakt. Bij mooi weer neemt 
u het ontbijt op het terras met zicht op het golvende landschap. Afgesloten 
beveiligde fietsenberging. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: fietsver-
huur (externe firma).
Kamers: 24 kamers in de nieuwbouwannex. Ze zijn smaakvol ingericht met een 
mooie badkamer en parket. We reserveren voor u een deluxe kamer met terras op 
het gelijkvloers (32 m², extra bed (3de volwassene): € 73/nacht). Deze kamers 
zijn tevens voorzien van een goede geluidsisolatie.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend naar 
volwassenen.
Bonus: fles huiswijn voor jonggehuwden.

Dit charmant hotel is mooi gelegen aan de 
voet van de Vlaamse Ardennen en is een 
ideaal vertrekpunt voor urenlang fiets- en 
wandelplezier. De kamers zijn smaakvol 
ingericht met zicht op de grote tuin en het 
open landschap. Hier geniet u van een uit-
stekend, uitgebreid ontbijtbuffet en voelt 
u zich meteen thuis dankzij het vriende-
lijke en joviale onthaal.

Vlaamse Ardennen

ONTDEKKING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x 4 gangendiner
∙ gratis gebruik van een stappenteller
∙ toeristische wandel- en fietsroutes
(aankomst woensdag t/m zaterdag)

UW VOORDEEL VLAV0033 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Mullem (Oudenaarde)
Deze deelgemeente van 
Oudenaarde ligt aan de 
voet van de Vlaamse 
Ardennen en geniet 
een landelijk en rustig 
karakter. De Vlaamse 
Ardennen met hun glooiende landschap-
pen hebben een bijzondere aantrekkings-
kracht op fietsers en wandelaars. Jaarlijks 
vormt deze omgeving het decor voor de 
Ronde van Vlaanderen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/belgie/vlaanderen/country_lodge_moriaanshoofd/236397i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hostellerie de Goedendag

Ligging: centraal in het witte dorp, aan een waterweggetje, het Lisseweegs 
Vaartje, op het gelijknamige adres. Het polderdorpje leent zich uitstekend voor 
wandelingen in de buurt en fietstochten in de grote regio. U kan in de rich-
ting van de kust zoals naar het naburige Blankenberge en Knokke of eerder 
landinwaarts naar Brugge en Damme rijden.
Transport: per auto: 107 km (Brussel), 300 km (Parijs), 275 km (Amsterdam). 
Treinstation Lissewege op 200 m. per auto: 107 km (Brussel), 300 km (Parijs), 
275 km (Amsterdam). Treinstation Lissewege op 200 m.
Faciliteiten: bij het binnenkomen valt de wijnkelder onmiddellijk op, goed 
zichtbaar achter een glazen wand in de lounge. Hier wordt er van het goede 
leven genoten. In de loungebar kunt u de wijnen degusteren of een aperitief 
nemen voor u aan tafel gaat. Het restaurant is gezellig en charmant ingericht. 
Op vrijdagavond klinkt er live-pianomuziek. Als u in halfpension logeert, kan 
u gratis gebruik maken van fietsen. Gebruik scooters: € 25/dag. Het hotel telt 
slechts 1 verdieping.
Kamers: intimiteit is troef, er worden dan ook slechts 9 kamers aangeboden. 
We reserveren een deluxe kamer in een moderne stijl ingericht en voorzien van 
alle comfort (26 m², max. 2 personen) of een recent gerenoveerde saunakamer 
(sauna in de kamer, max. 2 personen). Vast tapijt of parket (volgens beschik-
baarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet met een glaasje cava). Halfpension: 
40/dag (3 gangen, keuzemenu).
Kinderen: geen kinderbedjes en geen kinderkortingen beschikbaar.

Dit gezellig adresje in het witte polder-
dorpje Lissewege, vlak bij Brugge en de 
kust, is een ideale keuze voor levens-
genieters. De uitbater staat zelf achter 
het fornuis, wat de charme van het res-
taurant grotendeels bepaalt. Hier geniet 
u van de rust, de mooie omgeving, het 
romantisch dorpje, de sauna,... Relaxen 
en onthaasten...

Polders

DINING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 4 gangendiner

(menu de Goedendag)
∙ 2x diner
∙ rondleiding in de wijnkelder met 

degustatie
∙ gebruik fietsen

UW VOORDEEL VLAV0037 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Lissewege
Eén van de mooi-
ste dorpjes van 
Vlaanderen, het 'Witte 
Dorp' genoemd omwille 
van de typische huisjes 
in het centrum die al 
eeuwenlang wit geschilderd zijn. Gelegen 
tussen het romantische Damme, het 
middeleeuwse Brugge en de mondaine 
kuststad Knokke. De afgeplatte kerktoren 
uit de 13de eeuw springt al van ver in het 
oog, hét symbool van Lissewege.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/belgie/vlaanderen/hostellerie_de_goedendag/236497i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Pand

Ligging: bevoorrecht, in een rustige straat in de binnenstad, net naast de 
reien (Dijver) en op 200 m van de Markt, de centrale ontmoetingsplaats van 
middeleeuws en hedendaags Brugge. U treft er het historisch Belfort en het 
interactieve museum Historium en u loopt er zo de winkelstraten in.
Transport: per auto: 100 km (Brussel), 399 km (Parijs), 255 km (Amsterdam). 
Treinstation Brugge op 2 km.
Faciliteiten: lobby, u wordt er onthaald door een toegewijd team. 
Internethoekje. Cosy salons met houten lambrisering, haardvuur en sfeervolle 
verlichting, knusse bar en bibliotheek. Het champagneontbijt wordt u met de 
glimlach geserveerd in de intieme ontbijtruimte. Uw eitjes worden voor u naar 
wens bereid op grootmoeders Aga-fornuis. Geen eigen restaurant, maar u bent 
er omringd door talrijke eetgelegenheden, van bistro's tot sterrenrestaurants. 
Kleine binnentuin met fontein. Privéparking (vanaf €  24/nacht, reservering 
noodzakelijk). Tesla oplaadpunt. Publieke parking 't Pandreitje op 100 m (vanaf 
€ 14,40/24 uur).
Kamers: 26 kamers met unieke charme, individueel aangekleed. De charming 
kamers (15 m²) en charming+ kamers (18 m², bubbelbad) ogen warm en gezellig. 
De junior suites (25 m²) met Ralph Lauren stoffen, baldakijnen en hemelbedden 
ademen een sfeer van discrete luxe en worden u warm aanbevolen. Badkamer in 
marmer of graniet. Extra in de junior suites: bubbelbad, Bulgari-gastenartikelen, 
badjassen en pantoffels.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel, met een glaasje champagne, 
aangevuld met een buffet van fruit, ontbijtgranen,...).
Bonus: glaasje champagne bij min. 2 nachten. Voordeelkaart Discover Bruges 
(korting voor musea en bezienswaardigheden).

Een 18de-eeuws koetshuis in de histo-
rische binnenstad werd omgetoverd tot 
een romantisch lifestylehotel in privé-
bezit. Waardevol antiek en originele 
kunstvoorwerpen zorgen voor een vleugje 
nostalgie. Een Small Luxury Hotel of the 
World en winnaar van o.m. een Boutique 
Hotel Award en een World Luxury Hotel 
Award.

Brugge

UW VOORDEEL BRGV0035 X
• Kortingen voor lange verblijven

Brugge
Er zijn zo van die ste-
den die u meteen 
charmeren. De sprook-
jesstad Brugge ’Die 
Scone' is er zo een. De 
goed bewaarde mid-
deleeuwse binnenstad ligt binnen het net-
werk van de pittoreske reien (grachten). 
Dit is het historisch hart van Brugge met 
onvervalste sfeer. Romantische zielen kui-
eren langs het Minnewater of maken een 
ritje met een paardenkoets. En dan zijn er 
de talloze winkels en restaurants...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/belgie/vlaanderen/the_pand/236548i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cosmopolite

Ligging: dit hotel is ideaal gelegen in het hart van Nieuwpoort-Bad. De 
verkeersvrije zeedijk en het strand liggen op 100 m, de belangrijkste winkel-
straat ligt om de hoek. Op 150 m neemt een overzetboot u mee over de vaargeul 
naar een natuurgebied waar u vogels en zeehonden kunt spotten. Het is ook 
een goede uitvalsbasis om de streek per fiets te verkennen, zo fietst u langs de 
oevers van de IJzer tot in Diksmuide.
Transport: per auto: 127 km (Brussel), 320 km (Parijs), 295 km (Amsterdam). 
Treinstation De Panne op 15 km, Oostende op 23 km.
Faciliteiten: in de gezellige brasserie-tearoom kan u terecht voor een heerlijke 
lunch, huisgemaakte wafels, pannenkoeken en ijsjes. Uitgebreide kaart met 
respect voor lokale producten. In de trendy loungebar geniet u van een drankje 
na een drukke dag met o.a. een ruime keuze aan bieren, wijnen, whisky's, 
rums en cocktails. Wellnesscenter met infraroodsauna, bubbelbad, regendouche, 
relaxruimte (betalend - kan privé afgehuurd worden). Kapsalon. Gratis fietsen-
stalling. Privéparking (vanaf € 28/24 uur) op 100 m of betalend parkeren in de 
straat.
Kamers: 129 kamers, smaakvol ingericht in een hedendaagse stijl. Mooie badka-
mer afgewerkt met natuursteen (meestal met een aparte wc). We reserveren voor 
u een comfort kamer met zithoekje en bureau (35 m², vast tapijt, 2 aparte bed-
den, extra bed (3de volwassene): € 40/nacht) of een superior kamer (45 m², max. 
2 personen, tweepersoonsbed, laminaatvloer, koffiemachine, airconditioning, 
badjassen en pantoffels). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (comfort).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de comfort kamers: 2 kinderen van 
3 t/m 6 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 26/nacht, 2 kinderen van 
7 t/m 12 jaar betalen elk € 39/nacht (inclusief ontbijt).

In dit modern viersterrenhotel worden de 
gasten met open armen ontvangen. De 
kamers bieden alle comfort en het hotel 
vormt een goede 'thuishaven' - want in 
Nieuwpoort draait alles om boten. Trakteer 
uzelf op een streekdiner in de brasserie: 
de verse vis zal u zeker bevallen.

België

Kust

UW VOORDEEL KSTV0008 X0
• Gratis nachten

Nieuwpoort
De badplaats van vis-
sers en zeilers, die 
zich het hele jaar door 
kunnen uitleven in het 
spaarbekken van de 
IJzer of op volle zee. 
Catamarans of volwaardige zeiljachten: 
de Eurojachthaven van Nieuwpoort is dé 
plaats voor plezierboten. Proef de heer-
lijke visgerechten in de vele restaurants.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Imperial

Ligging: het hotel is ideaal gelegen in het hart van de bruisende stad die 
Oostende is, tegenover het strand en het Casino, in de onmiddellijke nabijheid 
van het verkeersvrije winkelcentrum, de restaurants en de jachthaven.
Transport: per auto: 114 km (Brussel), 310 km (Parijs), 280 km (Amsterdam). 
Treinstation Oostende op 500 m.
Faciliteiten: receptie en een mooie lounge met open haard en bibliotheek, 
Disney-films voor de kinderen, tv-hoekje met internetmogelijkheden. Geniet van 
de gezellige sfeer in de James Ensor bar. De amicale sfeer maakt het de ideale 
plaats voor een drankje of een romantische afspraak. De ruime, knappe ontbijt-
ruimte biedt gedeeltelijk zicht op zee. Parking: vanaf €  22/24 uur (publiek, 
volgens beschikbaarheid).
Kamers: de 61  smaakvolle kamers zijn goed uitgerust zodat u zich snel 
thuis voelt. Vast tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer voor max. 
3 personen (16 m², extra bed (3de volwassene) vanaf € 39/nacht) of een superior 
kamer voor max. 2 personen (ruimere badkamer met make-upspiegel, kluisje, 
koffie- en theefaciliteiten, zeezicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de standaardkamer: kinderbedje: € 25/nacht en 1 kind van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 39/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 55+: welkomstdrankje in de bar. Jonggehuwden: fles schuimwijn en late 
check-out tot 13 uur.

Uniek gelegen in het hart van Oostende, 
'Stad aan zee'. Het team van Hotel Imperial 
zorgt voor een hartelijke en persoonlijke 
ontvangst in een intiem kader. De talrijke 
restaurants, de Visserskaai, de Mercator, 
de jachthaven, de diverse musea, de 
winkelstraten,... bevinden zich allemaal 
op wandelafstand van het hotel.

Kust

ROMANTIC DINING
∙ 2 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ avondje casino: glaasje bubbels, 

3 gangendiner, jetons (waarde € 10) 
(min. 21 jaar)

UW VOORDEEL KSTV0013 X0
• Gratis nachten

Oostende
'De koningin der bad-
steden', gezellige bad-
stad met internationale 
flair... Vroegere konin-
gen vertoefden maar al 
te graag in Oostende. 
Het Wapenplein is het centraal marktplein 
in de oude stadskern, nu een bruisende 
verkeersvrije zone. Bezoek zeker het 
Kunstmuseum aan Zee (kortweg Mu.ZEE), 
het James Ensorhuis, de Visserskaai,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Auberge d'Alsace Hôtel de France

Ligging: aan de oevers van de Semois, op 5 minuten wandelen van het centrum. 
U geniet van een mooi uitzicht op de omgeving. In Bouillon bezoekt u in de 
eerste plaats het kasteel en de Archeoscoop, een fascinerende audiovisuele 
voorstelling die u meeneemt naar de tijd van Godfried van Bouillon en de 
kruistochten. Wintersport: langlauf in Gedinne, op 29 km van Bouillon (505 m 
hoogte).
Transport: per auto: 162 km (Brussel), 265 km (Parijs), 360 km (Amsterdam). 
Treinstation Libramont op 30 km, waar u een bus naar Bouillon kan nemen.
Faciliteiten: de charme en traditie van de Ardennen zijn hier troef. Het hotel 
omvat een hoofdgebouw van 3 verdiepingen en een bijgebouw van 2 verdiepin-
gen. Vriendelijk onthaal aan de receptie, salon met zithoekjes en een bar. In de 
ontbijtzaal wacht u elke ochtend een verzorgd ontbijt. Het restaurant serveert 
een fijne keuken. Parkeergelegenheid in de omringende straten.
Kamers: de 30 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn eenvoudig en klassiek 
ingericht met vast tapijt. We reserveren voor u een standaardkamer aan de 
achterkant (20 m²), een kamer met zicht op de Semois (30 m²) of een suite met 
zicht op de Semois (50 m²). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 3 gangen (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 30/nacht (inclusief halfpension).

Een comfortabel verblijf in een rustiek 
kader met een goede verhouding prijs/
kwaliteit. U geniet er van een lekkere 
keuken, een gastvrije ontvangst en een 
mooie ligging in het gezellige Bouillon.

België

Ardennen

ONTDEKKING
∙ 2 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x 3 gangendiner
∙ toegang tot het kasteel, het museum 

en de Archeoscoop
UW VOORDEEL ARDV0029 X1
• Gratis nachten

Bouillon
Verborgen in het 
Ardense woud en 
omarmd door een 
meander van de 
Semois, wordt dit 
stadje beheerst door 
het kasteel van Godfried van Bouillon. 
Een favoriete vakantiebestemming en een 
paradijs voor wandelaars.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Auberge La Grande Cure

Ligging: aan de rand van het dorp, op een mooi groen domein. In de omgeving 
bezoekt u La Roche (8 km) en Durbuy (20 km). Ook golfliefhebbers kunnen in 
deze regio hun hart ophalen, er zijn 2 golfbanen (18 holes).
Transport: per auto: 131 km (Brussel), 354 km (Parijs), 322 km (Amsterdam). 
Treinstation Hotton op 11 km.
Faciliteiten: een indrukwekkende oprijlaan, afgelijnd met berken, leidt naar 
een fraai gebouw opgetrokken in natuursteen. De ontvangstruimte met de 
receptie zorgt voor de overgang tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. 
Het interieur straalt warmte en gastvrijheid uit, de sfeer is allerhartelijkst. In 
de bar proeft u van een excellente selectie wijnen. Het restaurant geniet faam 
in de omgeving, u kan er gastronomische gerechten proeven. De eigenaar staat 
zelf achter het fornuis. Gezellige tuin. De wellnesszone met bubbelbad, sauna 
en ontspanningsruimte (betalend) bevindt zich in een hoger gedeelte van het 
hotel; u geniet er van een magnifiek uitzicht (moet vooraf gereserveerd wor-
den, beperkte beschikbaarheid). Mogelijkheid tot massages en behandelingen 
op aanvraag (betalend). Geen lift, dit hotel is omwille van de vele niveauver-
schillen minder geschikt voor mensen die niet goed ter been zijn.
Kamers: 24 kamers (douche, soms met bad), fris en modern. We reserveren voor 
u een standaardkamer (16 m², max. 2 personen) of een ruimere comfort kamer 
(22 m², max. 3 personen) soms met balkon. Extra bed (3de volwassene): vanaf 
€ 65/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 48/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind 3 t/m 12 jaar) (4 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 25/nacht. Enkel in de comfort kamers: 1  kind van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 30/nacht.

Het Nederlands-Deens echtpaar Hélène 
en Tim Christensen runnen dit hotel al 
vele jaren. In deze regio voelen ze zich 
thuis. Tim staat aan het fornuis en Hélène 
zorgt voor een warm onthaal. Serene 
rust en gastronomisch genieten zijn 
hier de sleutelwoorden. In de omgeving 
kan u onbeperkt wandelen waarna u de 
vermoeidheid wegwerkt in de wellness.

Ardennen

DINING
∙ 2 nachten in een comfort kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 4 gangendiner
∙ 1x 6 gangendiner
(aankomst van maandag t/m vrijdag)
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UW VOORDEEL ARDV0043 X0
• Gratis nachten

Marcourt
Gelegen in de 
toeristische driehoek 
van La Roche, Marche-
en-Famenne en Durbuy. 
In de omgeving stro-
men de Ourthe en 
de Aisne, die de streek met beekjes en 
bosrijke valleien gevormd hebben. In 
de omgeving bevinden zich meer dan 
100 schilderachtige dorpjes, u bent hier 
dus niet snel uitgekeken!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/belgie/ardennen/auberge_la_grande_cure/236056i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Oranje Hotel Leeuwarden

Ligging: tegenover het treinstation, op 5 minuten wandelen 
van het historisch centrum. Alle bezienswaardigheden liggen 
op wandelafstand. De Kleine Kerkstraat is de belangrijk-
ste winkelstraat van de stad. Veerhaven Harlingen op 27 km 
(verbinding naar Terschelling en Vlieland), veerhaven Holwerd 
op 28 km (verbinding naar Ameland), veerhaven Lauwersoog op 
45 km (verbinding naar Schiermonnikoog).
Transport: per auto: 322 km (Brussel), 627 km (Parijs), 139 km 
(Amsterdam). Trein- en busstation Leeuwarden op 100 m.
Faciliteiten: dit hotel bestaat al 140  jaar en werd sindsdien 
meermaals gerenoveerd. Verwarmd buitenterras. Parkeergarage 
(volgens beschikbaarheid, vanaf €  13/24  uur). Publieke 
parkings op loopafstand (betalend). Tickets voor de veerboot 
naar Ameland en Schiermonnikoog te verkrijgen.
Kamers: een totaal van 78 smaakvolle kamers die behaaglijk 
en hedendaags werden ingericht. Standaardkamer (23 m², max. 
2 personen) of superior kamer (27 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen, gratis minibar met softdrinks, 
bier, wijn). Sommige kamers hebben een balkon. Extra bed (3de 
volwassene): € 75/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
2 kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betalen 
elk € 52/nacht (inclusief ontbijt).

Karaktervol stadshotel met luxueuze uitstraling nabij de histo-
rische binnenstad. Het hotel combineert een rijke historie met 
moderne faciliteiten en eigentijdse kamers.

Nederland

Friesland

UW VOORDEEL FRIV0009 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Leeuwarden
Hoofdstad van de provincie Friesland en een echt fietsparadijs. 
U vindt er historische gebouwen, talrijke monumenten, gezel-
lige winkelstraten en pittoreske haventjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

www.krollermuller.nl

In het Kröller-Müller Museum 
vind je de op één na grootste 
Van Goghverzameling ter 
wereld: bijna 90 schilderijen en 
ruim 180 tekeningen. Daarnaast 
zie je er topstukken van 
moderne meesters als Claude 
Monet, Georges Seurat, Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan. 

KRÖLLER-MÜLLER  
MUSEUM

Reserveer je tickets samen met een hotelover-
nachting via jouw reisagent of op transeurope.com

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/nederland/friesland/oranje_hotel_leeuwarden/234004i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Strandhotel Vigilante

Ligging: slechts door een brede boulevard afgescheiden van het langgerekte 
zandstrand aan het IJsselmeer. U waant zich aan de Noordzeekust. Zoet water 
voor de deur en het zilte water van de Waddenzee op 5 km, gescheiden door 
de Afsluitdijk. Een boottochtje op de Waddenzee om de robben te bekijken is 
een aanrader. De watersportmogelijkheden zijn hier onbeperkt, en ook wan-
del- en fietsroutes vindt u hier volop. 7 Steden van de Elfstedentocht liggen 
in het IJsselmeergebied, waaronder Harlingen, waar de boten vertrekken 
naar de eilanden Terschelling en Vlieland. Bezoek ook zeker het Afsluitdijk 
Wadden Center (op 8 km) voor een totaalbeleving over de Waddenzee (Unesco-
Werelderfgoed), de Vismigratierivier, het IJselmeergebied en de Afsluitdijk zelf.
Transport: per auto: 323 km (Brussel), 627 km (Parijs), 115 km (Amsterdam). 
Treinstation Sneek op 23 km.
Faciliteiten: receptie en een uitnodigende bar. In het sfeervolle 
à-la-carterestaurant met zicht op het IJsselmeer bent u welkom voor een lichte 
lunch of een uitgebreid diner. De gerechten op basis van dagverse producten 
garanderen smaak en kwaliteit. Op het buitenterras is het zalig vertoeven bij 
mooi weer. Berging voor surfmateriaal. Parking: vanaf € 5/verblijf.
Kamers: het hotel telt 87  kamers met vast tapijt of vinylvloer. Naar keuze 
reserveren we voor u een standaardkamer landzijde (30 m², max. 3 personen) 
met inloopdouche, waar mediterrane kleuren in combinatie met hout een warme 
sfeer creëren, of een Zuiderzeezicht kamer met balkon (36 m², max. 3 personen) 
met zicht op het IJsselmeer in maritieme tinten, met koffie- en theefaciliteiten, 
balkon en zithoek. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de vol-
wassene): € 35/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 33/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 9/nacht. 1 Kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).

Een relaxte sfeer, prima service, ruime 
kamers en een uitstekende keuken zijn de 
troefkaarten van dit modern hotel aan het 
IJsselmeer. Vanop het terras of het restau-
rant aanschouwt u de spelende kinderen 
op het strand, de wandelaars en de fiet-
sers langs de boulevard en de capriolen 
van de surfers op zee. Farniente of actieve 
vakantie: aan u de keuze.

Friesland

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)UW VOORDEEL FRIV0007 X0

• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Makkum
Dit vissersdorpje ligt in 
de zuidwesthoek van 
Friesland, pal aan het 
IJsselmeer. Het staat 
bekend om zijn his-
torisch centrum met 
statige koopmanshuizen en rijkversierde 
gevels. Makkum is ook een populair 
watersportgebied: jaarlijks passeren heel 
wat plezierjachten de oude sluis. De Friese 
kust en het binnenland tellen heel wat 
aantrekkelijke steden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Maashof

Ligging: uiterst rustig gelegen in de deelgemeente Boekend, midden in het 
groen. Boekend ligt op zo'n 5 km van het centrum van Venlo. Deze plaats met 
een mooi en gezellig stadscentrum, werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar 
toegetakeld. Gelukkig werden niet alle historische gebouwen geraakt. Zo bleef 
het stadhuis, gebouwd in 1597, overeind en zijn er ook nog enkele middeleeuwse 
gevels bewaard gebleven. Uitstappen naar Duitsland maken is gemakkelijk. 
Roermond, met outlet-shoppingcenter, ligt op slechts 30 km. Sportievelingen 
kunnen hier hun hart ophalen: vanuit het hotel starten verschillende wandel- 
en fietsroutes. Het attractiepark Toverland ligt op slechts 20 km.
Transport: per auto: 170 km (Brussel), 467 km (Parijs), 183 km (Amsterdam). 
Treinstation Blerick op 3,5 km en Venlo op 4,5 km.
Faciliteiten: de gemoedelijke sfeer omarmt u meteen bij aankomst aan de 
receptie en in de vernieuwde bar. 'Eerlijk en heerlijk' is het motto van het 
restaurant dat in de sfeervolle wintertuin gelegen is. Het zal u niet verbazen 
dat de forel niet ontbreekt op de uitgebreide menukaart. Het terras biedt een 
mooi uitzicht op de forellenvijver. Naast (elektrische) fietsen kan u hier ook 
elektrische kickbikes, choppers of scooters huren. Kleine wellnesszone met een 
Finse sauna, een stoomcabine en een infraroodcabine (betalend). Naast het 
hotel is er een sportcentrum met fitness en binnenzwembad (betalend).
Kamers: de 85  kamers hebben een hedendaagse en frisse inrichting. We 
reserveren voor u een comfort kamer (25 m²), een comfort plus kamer (25 m², 
airconditioning, minibar en Auping bedden), een recent gerestylede deluxe 
kamer (27  m², airconditioning, Auping bedden, extra zithoekje, koffie- en 
theefaciliteiten, minibar en privéterras of balkon) of een ruime suite (34 m², 
airconditioning, Auping bedden, aparte zithoek, koffie- en theefaciliteiten, 
minibar en een privéterras). Extra bed (3de persoon): € 44/nacht (uitgez. com-
fort plus).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 31/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 12,50/nacht. 1 Kind (comfort plus, deluxe en suite) of 
2 kinderen (comfort) van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betalen elk 
€ 37/nacht (inclusief ontbijt).

Maashof is ooit gestart als een forellen-
vijver met een chalet. Vandaag is het een 
charmehotel met een restaurant dat een 
smaakvolle menukaart aanbiedt. U kan 
er nog steeds forelvissen, naast talrijke 
andere recreatiemogelijkheden in de 
buurt die het hotel aanbiedt. Dit adres is 
een topper voor natuurliefhebbers, gele-
gen in een groene oase.

Nederland

Limburg

UW VOORDEEL LINV0017 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Venlo
Venlo, gelegen aan een 
bocht in de Maas in 
Nederlands Limburg, 
vlak bij de Duitse 
grens, heeft een mooi 
historisch centrum 
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog veel 
schade werd aangericht. Op een halfuurtje 
rijden van Roermond en ook Düsseldorf is 
goed bereikbaar. De omgeving rond Venlo 
is vooral een leuk wandel- en fietsgebied 
met verschillende uitgestippelde routes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Romantik Parkhotel Het Gulpdal

Ligging: een serene en kalme locatie, perfect om de batterijen weer op te 
laden. U verblijft hier ver van het drukke stadsleven, in het karakteristieke 
dorpje Slenaken. Het hotel bevindt zich op 18 km van Maastricht, op 22 km van 
Aken en op 35 km van Luik. Bushalte op 100 m.
Transport: per auto: 126 km (Brussel), 400 km (Parijs), 230 km (Amsterdam). 
Treinstation Maastricht op 18 km.
Faciliteiten: Parkhotel Het Gulpdal is een in Engelse stijl gebouwde villa die 
een ongedwongen en romantische sfeer uitstraalt. Hier gaan rust, ruimte en 
privacy gepaard met allure, stijl en warmte. Lounge en bar (snacks verkrijgbaar 
van 12 tot 15 uur). Het klassevolle restaurant biedt de perfecte ambiance voor 
het savoureren van culinaire hoogstandjes. Vanop het terras geniet u van het 
panoramisch uitzicht met een goed glas wijn of een kopje koffie. Mooie parktuin. 
Het verwarmd binnenzwembad (30°C, 10 x 5 m), de Finse sauna, het bubbel-
bad en de fitness zijn gratis toegankelijk voor de hotelgasten. Fietsverhuur: 
€ 15/dag, elektrische fietsen: € 25/dag. Tennisbaan (gratis). 7 Golfbanen op 
korte afstand van het hotel.
Kamers: de 19  rustgevende kamers (vast tapijt) zijn elegant ingericht. De 
meeste kamers hebben een ruim balkon met schitterend uitzicht op de groene 
Gulpvallei. Standaardkamers (20 m²) of junior suites (40 m²) naar keuze.
Maaltijden: logies en ontbijt: buffet met een glaasje champagne. Halfpension: 
€ 49/dag (4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje.

Deze mooie villa in Engelse stijl straalt een 
romantische sfeer uit. De gastvrijheid van 
de familie Huls en de uitstekende service 
zorgen voor een welverdiende vakantie. 
Hier in de Zuid-Limburgse regio beleeft 
u een onbezorgde tijd en geniet u van 
de bourgondische sfeer en de ongerepte 
natuur.

Limburg

DINING
∙ 2 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet met een glaasje 

champagne
∙ 1x halfpension
∙ upgrade volgens beschikbaarheid

UW VOORDEEL LINV0010 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Slenaken
Een gezellig dorpje in 
het groene Heuvelland 
van Zuid-Limburg. De 
gastvrijheid van de 
bevolking, de mooie, 
schilderachtige omge-
ving en de verschillende uitstapmogelijk-
heden in de regio (zoals Maastricht, Aken 
en Luik) maken van Slenaken een ideale 
en rustige vakantiebestemming.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/nederland/nederlands_limburg/romantik_parkhotel_het_gulpdal/236505i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Landgoed De Rosep

Ligging: u geniet hier van een heerlijk rustige locatie. Het karakteristiek 
centrum ligt op 3 km en het uniek bossen- en vennengebied, waar Oisterwijk 
bekend om staat, begint als het ware voor de deur.
Transport: per auto: 133 km (Brussel), 445 km (Parijs), 107 km (Amsterdam). 
Treinstation Oisterwijk op 3 km.
Faciliteiten: lounge en bar. Het restaurant geniet faam omwille van zijn Franse 
klassiekers en traditionele gerechten, die worden afgewisseld met specialiteiten 
uit de hele wereld. Op het terras (verwarmd en overdekt) kunt u dineren met 
uitzicht op de knap verlichte vijver. Wellnesscenter met overdekt zwembad 
(8,5  x 4 m), Finse sauna, biosauna, Turks stoombad en bubbelbad (gratis). 
Massages op aanvraag en betalend. Geen lift, bijna alle kamers bevinden zich 
op het gelijkvloers. Verhuur elektrische fietsen (overdekte fietsenberging). 
1 Tennisplein. Golf (18 holes) op 12 km.
Kamers: de 70 kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) zijn smaakvol ingericht in 
warme kleuren. U beschikt over een ruime badkamer. Naar keuze reserveren we 
voor u een standaardkamer (20 m²), een comfort plus kamer (22 m², zithoek) of 
een ruimere luxe kamer (25 m², met zicht op de vijver of de tuin). Junior suites 
of suites met bubbelbad en douche, zithoek (28 m²). Standaardkamer en comfort 
plus kamer met airconditioning (toeslag van € 21/kamer/nacht). Badjassen en 
pantoffels (uitgez. standaardkamers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 01/01).
Kinderen: 1 kind t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betaalt € 27/nacht 
(inclusief ontbijt).

Landgoed De Rosep is al ruim 33 jaar 
een succesvol familiebedrijf. Midden in 
een mooi stukje natuur treft u een prima 
restaurant, comfortabele kamers en een 
voortreffelijk wellnesscenter. Zalig niets 
doen of de schitterende omgeving verken-
nen met een elektrische fiets... Het wordt 
ongetwijfeld een verwenweekendje vol 
quality time.

Nederland

Noord-Brabant

DINING
∙ 2 nachten in een comfort plus kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x culinair 3-gangendiner

(1ste avond)
∙ gratis toegang tot de wellness
∙ fiets- en wandelroutes

UW VOORDEEL NBRV0006 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Oisterwijk
'De parel van Brabant' 
vanwege de uitge-
strekte bossen en beto-
verend mooie vennen 
met 's zomers wilde, 
roze waterlelies. In het 
pittoresk stadje zelf is het gezellig vertoe-
ven met een ruim aanbod aan winkels, 
terrasjes en recreatiemogelijkheden. 
De steden Eindhoven, Tilburg en 
's Hertogenbosch en de attractieparken 
De Efteling en De Beekse Bergen liggen 
dichtbij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/nederland/noord-brabant/landgoed_de_rosep/235775i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotel Koener

Ligging: gelegen in het pittoreske stadje Clervaux, verblijft u in de autoluwe 
straat. Het kasteel van Clervaux, met zijn verschillende tentoonstellingen, 
waaronder 'The Family Man', opgenomen in het Unesco Memory of the World-
register, ligt op een steenworp van dit hotel. De green van de Golf van Clervaux 
(18 holes) ligt op 4 km. De regio Clervaux heeft 150 km wandelpaden en talloze 
fietspaden, ideaal voor de natuur- en sportliefhebbers.
Transport: per auto: 183 km (Brussel), 357 km (Parijs), 333 km (Amsterdam). 
Treinstation Clervaux op 1 km.
Faciliteiten: het hotel deelt faciliteiten met het aangrenzende Le Clervaux 
Boutique & Design hotel. De receptie op de eerste verdieping is ontworpen als 
een lounge. Onmisbaar is een bezoek aan de Cabana Lounge bar, waar u een grote 
kaart met cocktails, gins, whisky's, bier, premier cru champagnes en single malt 
whisky's vindt. De Rhino Steakhouse & Pizzeria, in een aangename omgeving, 
biedt gegrilde specialiteiten, een breed gamma aan pizza's gebakken in een 
steenoven. Geniet van een ontspanningsmoment in de wellnesszone: 800 m² 
met een zwembad, een saunawereld, ontspanningsruimte en fitness (toegang 
inbegrepen). Trakteer uzelf op een gezichtsbehandeling, een massage of een 
andere behandeling uit het scala aan beschikbare behandelingen (betalend). 
Het hotel bezit het Bed + Bike-label, men informeert u graag over de ver-
schillende fietspaden. U kunt ook uw fiets parkeren bij het hotel (afgesloten 
ruimte). Ondergrondse parkeergarage (vanaf € 15/24 uur, reserveren verplicht).
Kamers: hotel Koener telt 90  ruime en comfortabele kamers. Naar keuze 
reserveren we voor u een comfort kamer (13-24 m², max. 2 personen) of een 
ruimere superior kamer (24-42 m², max. 3 personen). Badjassen en pantoffels. 
Vast tapijt (2 kamers met parketvloer op aanvraag). Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): € 47/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen) (er 
zijn 4 restaurants, bij het inchecken wordt u geïnformeerd in welk restaurant u 
het halfpension neemt).
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf. Enkel in de superior kamers: 1 kind van 
3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 33/nacht.
Bonus: 01/04/22-13/04/22, 19/04/22-19/05/22, 29/05/22-03/06/22, 07/06/22-
30/06/22, 18/09/22-28/10/22, 06/11/22-27/11/22: 15% korting op de behandelin-
gen in de spa bij aankomst van maandag t/m woensdag.

Dankzij het Bed + Bike-label is dit vierster-
renhotel in het pittoreske stadje Clervaux, 
de perfecte uitvalsbasis voor het verken-
nen van de regio, over tal van paadjes te 
voet of per fiets. Het wellnesscentrum en 
de gastvrijheid die daar heersen, garande-
ren een succesvol verblijf in een familiale 
sfeer.

Groothertogdom Luxemburg
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UW VOORDEEL GDLV0038 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Clervaux
Clervaux, voorheen een 
middeleeuws dorp, 
vandaag een gewilde 
locatie in het hart 
van de Luxemburgse 
Ardennen, startpunt 
voor vele mooie wandelingen. Het kasteel 
van Clervaux herbergt de fototentoonstel-
ling 'The Family of Man', het Museum van 
de Slag om de Ardennen en het Museum 
met maquettes van de Luxemburgse 
kastelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/gh_luxemburg/luxemburg/hotel_koener/233868i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dimmer

Ligging: dit landelijk gelegen charmehotel ligt in de regio Klein Zwitserland 
waar bossen, rotsformaties, beken en watervallen voor een heel afwisselend 
landschap zorgen. Een uitgestrekt netwerk van wandelpaden garandeert 
urenlang wandelplezier. Leuke uitstapjes: de burchtruïnes van Beaufort en 
Larochette, Echternach, het oudste stadje van het Groothertogdom, het middel-
eeuws kasteel van Vianden en de Porta Nigra in Trier (Duitsland).
Transport: per auto: 215 km (Brussel), 412 km (Parijs), 365 km (Amsterdam). 
Treinstation Diekirch op 12 km, Vianden op 13 km.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit hotel gaat terug tot 1871, toen de fami-
lie Dimmer naast hun herberg ook nog een smederij had. Later kwam er een 
restaurant bij en werden er ook hotelkamers toegevoegd. Vandaag is het een 
volledig gerenoveerd familiehotel waar service en gastvrijheid de sleutelwoor-
den zijn. Terras. De inrichting van het restaurant in een Provençaalse stijl zorgt 
voor een gezellige sfeer. De chef verwent u culinair met seizoensgebonden 
gerechten en streekmenu's, die ook bij de lokale bevolking erg in trek zijn. 
's Morgens wordt hier een royaal ontbijtbuffet aangeboden. Het wellnesscenter 
is gratis toegankelijk voor de hotelgasten: dampbad, aromatische en tropische 
douches, voetbaden,... Solarium en massages (betalend). Fiets- en kanoverhuur. 
Tennisplein (betalend).
Kamers: dit hotel beschikt over 30 uiterst verzorgde en gezellige kamers. We 
reserveren voor u een ruime superior kamer (28 m², extra bed (3de volwassene): 
€ 42/nacht) met zithoek en balkon. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 33/dag (4 gangen, keuze-
menu voor het dessert, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).

Kleinschalig hotel dat al enkele genera-
ties lang door de familie Dimmer wordt 
gerund. Gastvrijheid en klantvriendelijk-
heid staan hier absoluut centraal. Overdag 
trekt u eropuit om de prachtige omgeving 
van Klein Zwitserland te verkennen en 
's avonds laat u zich verwennen in het res-
taurant en de wellness. Een leuk adresje.

GH Luxemburg

Groothertogdom Luxemburg

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x halfpension
∙ 1x gastronomisch 7 gangendinerUW VOORDEEL GDLV0034 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Wallendorf-Pont
Klein dorpje vlak bij de 
grens met Duitsland op 
de rechteroever van de 
Sûre. Een brug verbindt 
Wallendorf-Pont met 
het Duitse Wallendorf. 
Dit gebied wordt omringd door de Zuid-
Eifel, de Ardennen en Klein Zwitserland, 
zo genoemd omwille van het grillige 
landschap. Bezoek Vianden (11 km) met 
middeleeuws kasteel, Diekirch (12 km) 
met leuke winkeltjes en restaurants, en de 
abdij van Echternach (16 km).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/gh_luxemburg/luxemburg/dimmer/232922i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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p. 132-137

p. 142-146

p. 148-151

p. 138-141

p. 147

p. 152-155

MOEZEL
Schilderachtige heuvels, wijngaarden en gezellige dorpjes. 
Heerlijke gerechten en uitmuntende streekwijnen.

BEIEREN
Een paradijselijk landschap met koningskastelen zoals Neu-
schwanstein. Tradities, typische klederdracht en blaasmuziek.

SAUERLAND
Actieve vakantie in een groen kader. Heuvelachtige land-
schappen, mysterieuze grotten en typische vakwerkhuizen.

ZWARTE WOUD
De gezelligste regio van Duitsland. Een ware lust voor wan-
delaars en fietsers. Historische stadjes en rustige dorpjes.

RIJN
De op één na langste rivier van Europa. Idyllische landschap-
pen. De vele kastelen getuigen van een  rijke geschiedenis.

EIFEL
Gastvrij, groen en ‘gemütlich’! Vulkanische kratermeren en 
indrukwekkend nationaal park. Een overweldigende natuur. 

Duitsland
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Wolffhotel

Ligging: dit hotel ligt aan de rand van het kleine dorpje Kopp bei Gerolstein, 
omringd door bossen. In de onmiddellijke omgeving brengt u een bezoek aan 
Gerolstein (10 km), Prüm (17 km), Daun (26 km) en Kyllburg (21 km). Maak ook 
uitstapjes naar de Eishöhlen of de ijsgrotten van Birresborn (1 km), het wandel-
gebied van Vulkan Kalem (5 km) en Weißenseifen, een klein kunstenaarsdorpje 
op 4 km.
Transport: per auto: 216 km (Brussel), 425 km (Parijs), 351 km (Amsterdam). 
Treinstation Gerolstein op 10 km.
Faciliteiten: het gebouw is tegen een berg aangebouwd en telt 5 verdiepingen 
zonder lift. Beneden bevindt zich de receptie, daarboven de ontbijtzaal met 
het restaurant. Deze ruimtes zijn afgewerkt in hout, waardoor dit hotel uitste-
kend in zijn natuurlijke omgeving past. Er is een aparte speelruimte voor de 
kinderen voorzien. De tuin, met gratis ligstoelen, heeft een terras waar u kunt 
eten en genieten van een drankje. Kleine wellness met gratis sauna. Massages 
en schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Een parcours voor boogschieten 
vertrekt vanaf het hotel.
Kamers: 20 opgefriste kamers (25-35 m²) in een zeer persoonlijke stijl. De afwer-
king is ook hier volledig in hout, in perfecte harmonie met de bosrijke streek. 
Vast tapijt of linoleum. Sommige kamers met balkon, als dit niet het geval is, 
dan is uw kamer iets ruimer (volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwas-
sene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 19/dag (3 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 12 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: 55+: fles wijn op de kamer.

Dit hotel is perfect gelegen voor liefheb-
bers van natuur, wandelen en absolute 
rust. Midden in het bos ontvangt de fami-
lie Wolff u in haar hotel. Ze zorgt dat uw 
verblijf een mooie ervaring wordt. Dit is 
tevens een prima adresje voor families 
met kinderen en is al vele jaren populair 
bij onze klanten.

Eifel

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ glaasje champagne en pralines
∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
∙ gebruik van de sauna

UW VOORDEEL EIFV0009 X1
• Gratis nachten

Kopp bei Gerolstein
Een klein dorpje mid-
den in de bossen nabij 
Gerolstein. Dit kuuroord 
is bij ons vooral bekend 
om zijn belangrijkste 
economische activi-
teit, namelijk het winnen van bronwater. 
Jaarlijks produceert men hier ongeveer 
2,8 miljoen hl water. De omgeving toont u 
een zeer specifiek landschap, geologisch 
interessant. Wie houdt van fossielen, 
brengt best zijn werktuigen mee.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/eifel/wolffhotel/234351i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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WINE & DINE

ONTSTRESSEN IN EEN 
GROENE OMGEVING

Wolffhotel HHH
3 of 4 dagen

Dag 1: bij aankomst wacht u een hartelijk onthaal door 
de familie Wolff. Het hotel ligt midden in een bos ver 
weg van de hectische wereld, ideaal als u houdt van de 
natuur, van wandelen en van absolute rust. Het hotel is 
volledig in hout afgewerkt, in harmonie met het groene 
landschap. Katja en Timo geven u graag advies over 
de wandelroutes in de omgeving. U kunt na een fikse, 
deugddoende wandeling, heerlijk ontspannen in de sauna. 
‘s Avonds wordt u culinair verwend en geniet u van een 
heerlijk wildmenu.
Dag 2: ontbijtbuffet. Wie actief wil bezig zijn, heeft 
afhankelijk van het seizoen de keuze uit verschillende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld wild spotten en een 
3D-parcours boogschieten met maar liefst 17 doelwitten. 
Dit privéparcours begint aan het hotel zelf. Diner in het 
hotel.
Dag 3: ontbijtbuffet. Als afsluiter een boswandeling. 
Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
· 2  nachten of 3  nachten bij aankomst op zon-

dag, maandag of dinsdag naar keuze (01/10/22-
31/03/23)

· Ontbijtbuffet
· 1x wildmenu
· 1x 3 gangendiner
· Gratis sauna
· Gratis wifi
· Gratis parking

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP810

ONTDEKKING

IN DE VOETSPOREN 
VAN ROBIN HOOD

Wolffhotel HHH
3 of 4 dagen

Dag 1: aankomst en een warme ontvangst in dit 
kleinschalige charmehotel in de bossen. U kunt na een 
wandeling langs een van de talrijke bewegwijzerde 
paden, zoals bijvoorbeeld de Eifelsteig, genieten van 
een saunabeurt in de kleine wellnesszone van het hotel. 
‘s Zomers is het bijzonder aangenaam vertoeven op het 
terras. ‘s Avonds is een 3 gangendiner voorzien.
Dag 2: ontbijtbuffet. Het Wolffhotel is het enige hotel 
in de Eifelregio waar een parcours voor boogschieten 
vertrekt. Op de oefenweide worden u eerst de kneepjes 
van deze technische sport uitgelegd door de eigenaar van 
het hotel, de heer Timo Wolff, die zelf tot de Europese 
top in deze sport behoort. Daarna trekt u, gewapend met 
pijl en boog, het parcours op, Robin Hood achterna. Zo’n 
17 namaakdieren in 3D vormen hier de doelwitten. Actie 
en plezier gegarandeerd. Vrije avond.
Dag 3: ontbijtbuffet. Vertrek of verlenging.

Inbegrepen
· 2  nachten (01/04/22-30/09/22) of 3  nachten 

(01/04/22-16/04/22, 18/04/22-30/09/22) bij aan-
komst op zondag, maandag of dinsdag) naar keuze

· Ontbijtbuffet
· 1x 3 gangendiner (1ste avond)
· Initiatiecursus boogschieten (inclusief materiaal)
· Gratis sauna
· Gratis wifi
· Gratis parking

Voordeelpakket exclusief vervoer
EIFVP809
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Zur Post Deudesfeld

Ligging: dit hotel is rustig gelegen in de Vulkaaneifel. Hier geniet u van de vre-
dige omgeving en van de natuur. U vindt prachtige, geurige bossen op 5 minu-
ten wandelen van het hotel en er zijn talrijke wandel- en fietsroutes in de 
nabijheid. Manderscheid (op 8 km) is gekend voor de burchten Niederburg en 
Oberburg en het Maar Museum. Bezoek zeker ook Daun op 16 km (kuuroord met 
een leuk wildpark), Gerolstein op 24 km en de Nürburgring op 39 km. Kuier door 
de gezellige straatjes van Bernkastel-Kues op 45 km en bezoek de Porta Nigra 
in Trier op 67 km.
Transport: per auto: 239 km (Brussel), 481 km (Parijs), 368 km (Amsterdam). 
Treinstation Gerolstein en Kyllburg op 25 km (transfer door de hotelier op aan-
vraag mogelijk).
Faciliteiten: de familie Stadtfeld runt dit traditioneel en kindvriendelijk hotel 
sinds jaar en dag (1962). Kluisjes beschikbaar aan de receptie. Bar Bierstube 
met knus zonneterras vooraan het hotel. Het restaurant met terras is gekend 
voor zijn lokale specialiteiten, zowel lunch als diner zijn mogelijk. Heerlijke, 
grote privétuin met speelpleintje en een terras met bediening. Gratis gebruik 
van de wellnessoase (sauna, caldarium, belevenisdouche en relaxruimte), gratis 
tafeltennis. Kegelbaan (betalend). Geen lift. In de omgeving: minigolf, tennis 
en paardrijden op 1 km. Openluchtzwembad in Manderscheid op 8 km.
Kamers: 25  eenvoudig ingerichte kamers (18-25 m², max. 2  volwassenen en 
2 kinderen) maar met alle comfort. Vast tapijt. De helft van de kamers heeft een 
balkon dat uitgeeft op de tuin (volgens beschikbaarheid). We reserveren voor u 
een standaardkamer. Appartementen op aanvraag.
Maaltijden: halfpension (ontbijtbuffet en diner 3  gangen, buffet voor het 
hoofdgerecht). Barbecue op zaterdagavond (april-oktober).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 10  jaar overnachten gratis op 
de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 2 kinderen van 11 t/m 14 jaar 
genieten elk 50% korting.
Bonus: 1x gebruik kegelbaan.

Familiaal hotel in de Vulkaaneifel, per-
fect voor wie van de natuur en wandelen 
houdt. Hier komt u heerlijk tot rust en 
kan u ten volle genieten van de lekkere 
keuken; het halfpension is inbegrepen 
in de aantrekkelijke prijzen. Een andere 
troefkaart is de grote tuin met bediening. 
Uitstekende faciliteiten en zeer vriendelijk 
personeel.

Eifel

WANDELEN
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ fruit op de kamer
∙ 1x 4 gangendiner (1ste avond)
∙ 1x 3 gangendiner (2de avond)
∙ 2x lunchpakket
∙ wandelkaart

UW VOORDEEL EIFV0025 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Deudesfeld
Deudesfeld ligt te mid-
den van de Vulkaan-
eifel: trek te voet of per 
fiets doorheen dit fasci-
nerend landschap met 
bossen en diepblauwe 
kratermeren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Waldhotel Kurfürst

Ligging: het hotel is prachtig gelegen voor een verblijf in de Vulkaaneifel. U 
logeert aan de rand van de bossen, waar het zalig wandelen of fietsen is. Drie 
wandelroutes en een fietsroute vertrekken trouwens aan het hotel. U bevindt 
zich op 1 km van het dorpje Kaisersesch. De locatie is bijzonder gunstig om deze 
schilderachtige regio te verkennen. Een bezoekje aan het geologische park in 
Mayen (18 km) behoort tot de mogelijkheden. Koblenz ligt op 50 km.
Transport: per auto: 289 km (Brussel), 500 km (Parijs), 356 km (Amsterdam). 
Treinstation Kaisersesch op 300 m.
Faciliteiten: de receptie is te bereiken via een kleine trap of met de lift langs 
de zijkant van het hotel. Het restaurant met grote ramen doet ook dienst als 
ontbijtruimte. De verfijnde Duits-Franse keuken is geliefd in de streek. Buiten 
kunt u vertoeven op het terras met aansluitend een romantisch park met vij-
ver. Wellness (gratis) met sauna's, relaxruimte en belevenisdouches (badjassen, 
pantoffels en handdoeken: € 10/verblijf). Massages (betalend). In de omgeving: 
tennis (4 pleinen) op 1 km, paardrijden op 2 km, watersport op 13 km, golf van 
Ediger-Eller (18 holes) op 18 km.
Kamers: 23 kamers (20-24 m², extra bed (3de volwassene, € 28/nacht (sofabed) 
ingericht in warme tinten en met veel hout. Ze beschikken allemaal over een 
terras of balkon met uitzicht op het park of de bossen. Vast tapijt of bio-
keramische vloer. Alle kamers met een tweepersoonsbed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (volwassene), 
€  12/dag (kind t/m 9  jaar) (4  gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 20/nacht (inclusief ontbijt).

De familie Arnicot verzekert u een gastvrij 
en hartelijk onthaal. Het huis biedt een 
gemoedelijke en warme sfeer die de over-
brugging tussen traditioneel en modern 
zonder moeite maakt. De rustige ligging 
aan de rand van de bossen nodigt uit om 
te ontspannen en te genieten. U zal zich 
hier zeker thuis voelen.

Duitsland

Eifel

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 welkomstdrankje
∙ gebruik van een wandelkaart
∙ 2x 4 gangendiner (inclusief water en 

een halve fles streekwijn)

UW VOORDEEL EIFV0015 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Kaisersesch
Een klein stadje in de 
Vulkaaneifel dat door 
zijn erg centrale lig-
ging uiterst geschikt is 
voor uitstapjes in de 
omgeving. Het gebied 
bestaat uit een meervoud van uitgedoofde 
vulkanen, waarin zich doorheen de tijd 
kratermeren (Maaren) hebben gevormd. In 
de omgeving: het bekende racecircuit de 
Nürburgring en de benedictijnenabdij van 
Maria Laach.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/eifel/waldhotel_kurfurst/236064i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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zum Bockshahn

Ligging: het Hotel zum Bockshahn is rustig gelegen in het ongerepte Eifel-
gebergte. Ruiters, fietsers en wandelaars zullen worden verleid door het geva-
rieerde landschap. De frisse lucht en het rustgevende kader van het dorpje 
Spessart bieden lichaam en geest een welkome onderbreking van de dagelijkse 
sleur. Vraag een gedetailleerde wandelkaart aan de receptie en trek eropuit! 
Spessart ligt op 20 km van Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Transport: per auto: 270 km (Brussel), 522 km (Parijs), 333 km (Amsterdam). 
Treinstation Remagen op 27 km. Luchthaven Köln/Bonn op 67 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u vriendelijk ontvangen door de familie 
Nett. In dit familiehotel worden service en klantvriendelijkheid hoog in het 
vaandel gedragen. Het is heerlijk tot rust komen op het zonovergoten terras 
waar u kan genieten van de prachtige omgeving met een drankje. In het res-
taurant serveert de befaamde kok uitstekende regionale gerechten, proef zeker 
eens de wildspecialiteiten in het najaar. Uiteraard mag een lekker wijntje uit 
de Ahrvallei hierbij niet ontbreken. Sauna en relaxruimte (gratis). Massages 
zijn mogelijk op aanvraag (betalend, vooraf te reserveren). Garage (vanaf 
€ 8/24 uur) of gratis parkeren in de straat.
Kamers: er zijn hier slechts 13 kamers (23-28 m²), wat de kleinschaligheid en 
het familiale karakter van het hotel benadrukt. Alle kamers zijn stuk voor stuk 
individueel ingericht, waarbij de hoofdkleur telkens naar een bloem verwijst. 
Zo is er de tulpenkamer, de margrietenkamer, de rozenkamer. We reserveren 
voor u een mooie comfort kamer op de eerste of de tweede verdieping met 
make-up  spiegel, badjassen en pantoffels. Vast tapijt. Extra bed (3de volwas-
sene): € 55/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 7 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 33/nacht, 1 kind van 8 t/m 14 jaar betaalt € 45/nacht (inclusief half-
pension) (max. 1 kind per kamer).

Dit landelijk gelegen en familiaal gerund 
hotel scoort met een bijzonder attente 
service, aantrekkelijke en comfortabele 
kamers en een lekkere keuken. Norbert 
en Martina staan garant voor een onbe-
zorgde vakantie. Ontdek in alle vrijheid 
het wondermooie landschap van de 
Eifelregio. Dit hotel biedt een uitstekende 
verhouding prijs/kwaliteit.

Eifel

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 2x 3 gangendinerUW VOORDEEL EIFV0020 X0

• Gratis nachten

Spessart
Klein dorpje in de veel-
zijdige Eifelregio. Het 
vulkaanpark Brohltal 
met het Laachermeer 
trekt jaarlijks heel 
wat bezoekers. U kan 
er ook de benedictijnenabdij van Maria 
Laach bezichtigen. De Vulkan-Express is 
een toeristisch treintje dat zich langs een 
18 km lang parcours doorheen het Brohltal 
slingert. Het legendarisch racecircuit van 
de Nürburgring ligt op 20 km.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Haus am See

Ligging: aan de oevers van de Obersee, een zijarm van de Rursee, het grootste 
stuwmeer van Duitsland. Hier kan u vissen, zeilen of een boottochtje maken 
op het meer. In de omgeving bezoekt u Hellenthal op 19 km met het indruk-
wekkende roofvogelpark, Monschau op 22 km met een burcht uit de 13de eeuw 
en Aken met de wereldvermaarde Dom op 41 km.
Transport: per auto: 165 km (Brussel), 440 km (Parijs), 273 km (Amsterdam). 
Treinstation Kall op 20 km.
Faciliteiten: de ontvangst aan de receptie is gastvrij (kluisjes beschikbaar). 
In het gourmetrestaurant Agnes geniet u van de klassieke Franse keuken. Ook 
vegetarische gerechten komen hier ruim aan bod. De hotelgasten kunnen gratis 
gebruik maken van het binnenzwembad (8 x 10 m). Sauna en massages zijn 
betalend (sauna gratis vanaf 16 uur). Geen lift (2 verdiepingen). Parking: vanaf 
€ 3/24 uur (vooraf te reserveren).
Kamers: dit kleinschalig hotel telt 23 kamers. Naar keuze reserveren we voor u 
een kamer van het type pleushütte (14 m², zicht op het bos of het meer), een 
kamer van het type rursee met balkon (20 m², 2 kamers met bad volgens beschik-
baarheid, zicht op het meer) of een ruimere kamer van het type kinneberg met 
zithoek en balkon (23-40 m², zicht op het meer, max. 2 volwassenen en 1 kind). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik type Hüttenberg (15 m²). Zicht op het 
meer kan in de zomermaanden beperkt zijn door weelderige begroeiing.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4  gangen, vast menu met 
bediening aan tafel of buffet, juli-augustus: 1x week barbecue, kind t/m 6 jaar 
2 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in het type kinneberg: 1 kind t/m 6  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension), 1 kind van 
7 t/m 11 jaar geniet 70% korting, 1 kind van 12 t/m 16 jaar geniet 50% korting.
Bonus: welkomstdrankje. Fles water op de kamer. Bij min. 3 nachten: transfer 
naar het treinstation Eupen.

In deze groene omgeving is het volop 
genieten van de prachtige natuur. 
Wandelen en fietsen of gewoon een lek-
ker glaasje wijn drinken op een terrasje. 
Een boottochtje op de Obersee is een 
echte aanrader. Na een actieve dag wacht 
u 's avonds in het hotel een heerlijk vier-
gangendiner. Dit hotel focust op duur-
zaamheid en het gebruik van regionale 
producten.

Duitsland

Eifel

UW VOORDEEL EIFV0021 X0
• Gratis nachten

Simmerath-Einruhr
Een erg mooie lig-
ging aan de oevers 
van de Rursee, het 
grootste stuwmeer van 
Duitsland, te midden 
van het Nationaal Park 
Eifel met uitgestrekte bossen, imposante 
burchten en typische Vennhäuser. Hier 
kunt u onbegrensd wandelen en einde-
loos fietsen. Op het meer zelf kunt u zei-
len, kanovaren, vissen of een boottochtje 
maken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/eifel/haus_am_see/234420i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Clostermanns Hof

Ligging: het hotel ligt op een groot historisch landgoed in een rustige, groene 
omgeving. Niederkassel is een prima uitvalsbasis voor uitstapjes naar Keulen 
(15 km) met de beroemde Dom of naar Bonn (13 km), Beethovenstad maar vooral 
ook een erg aantrekkelijke winkelstad. Het pretpark Fantasialand in Brühl ligt 
op 40 km.
Transport: per auto: 232 km (Brussel), 311 km (Parijs), 205 km (Amsterdam). 
Treinstation en luchthaven Köln/Bonn op 9 km.
Faciliteiten: achter de karaktervolle gevel van deze geklasseerde hoeve treft 
u de receptie en de loungebar. Fijnproevers worden verwend in de restaurants 
Clostermanns (regionale gerechten) en Le Gourmet (15 punten Gault&Millau, 
1 Michelinster). Hier neemt u ook het uitgebreide ontbijtbuffet voor een goede 
start van de dag. Clostermanns Bar en Biergarten waar u, in de zomermaanden 
op het terras, kan genieten van een fris biertje of een lekker wijntje. De lobby, 
de bar en beide restaurants werden in 2021 opgefrist. Mooi aangelegde tuin. De 
sauna en de fitness zijn gratis toegankelijk. Massages mogelijk (betalend). Een 
golfterrein (18 holes) is naast het hotel gelegen.
Kamers: de inrichting van de 66 kamers is elegant en stijlvol. Het kleurenpalet 
is mooi afgestemd op het meubilair, wat voor een een huiselijke sfeer zorgt. De 
kamers zijn ruim en comfortabel en beschikken over laminaat. Comfort kamers 
(20 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruimere executive kamers (30-40 m², 
extra bed (3de volwassene): € 102/nacht) met koffiezetapparaat, badjassen en 
pantoffels.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 3 gangen, keuzemenu, bedie-
ning aan tafel (in restaurant Clostermanns).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (comfort) of 2 kinderen (executive) t/m 
12 jaar overnacht(en) gratis op de kamer van de ouders (inclusief halfpension).
Bonus: late check-out op zondag (tot 15 uur) volgens beschikbaarheid.

Deze geklasseerde hoeve ligt op een his-
torisch landgoed in een prachtige, groene 
omgeving tussen de bruisende steden 
Keulen en Bonn. Op culinair vlak wordt u 
hier uitgebreid verwend. De kamers zijn 
elegant en luxueus en garanderen een 
onbezorgd verblijf. De sauna nodigt uit tot 
relaxen. Een golfterrein ligt net naast het 
hotel.

Rijn

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x 3 gangendiner in restaurant 

Clostermanns
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UW VOORDEEL RIJV0038 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Niederkassel
H e t  p i t t o r e s ke 
Niederkassel ligt op 
de rechteroever van 
de Rijn, achter het 
Siebengebergte, een 
massief van beboste 
heuveltoppen en het oudste natuurgebied 
in Duitsland. Deze mooie omgeving is een 
ideaal kader voor een actieve vakantie: 
wandelen en fietsen uiteraard, maar ook 
een boottochtje op de Rijn behoort tot de 
mogelijkheden. Strategisch gelegen tus-
sen Keulen en Bonn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/rijn/clostermanns_hof/233996i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ebertor

Ligging: in het centrum van het stadje, tussen de Rijn en het treinstation. Het 
museum van Boppard, dat de laatste jaren grondig gerenoveerd werd, bevindt 
zich op 500 m. In het zomerseizoen kan u gebruik maken van de stoeltjeslift, 
waarbij u geniet van prachtige uitzichten op de Rijnvallei en Boppard. In de 
omgeving kan u verschillende kastelen bezoeken. Aan beide oevers van de Rijn 
bevinden zich talrijke wijngaarden. Ideaal ook voor een boottochtje op de rivier.
Transport: per auto: 314 km (Brussel), 510 km (Parijs), 366 km (Amsterdam). 
Treinstation Boppard op 200 m.
Faciliteiten: al meer dan 65 jaar uitgebaat door dezelfde, hartelijke familie. Op 
het mooie terras aan de Rijn kijkt u uit op de voorbijvarende boten. U kan er 
terecht voor een drankje, lunch en diner. In Brasserie Eberbach proeft u lokale 
specialiteiten en een uitstekende selectie aan wijnen. De kloosterkelder is wer-
kelijk uniek (14de eeuw) en serveert grillgerechten in een rustieke sfeer. In de 
Green Oasis geniet u van de Bio en Finse Sauna, bubbelbad, infraroodcabine en 
relaxruimte (betalend, richtprijs € 13,50). Privéparking (vanaf € 6,50/24 uur).
Kamers: 101 gezellige kamers. Naar keuze reserveren we voor u een comfort 
kamer (23 m², max. 2 personen, vast tapijt) of een superior kamer (30 m², max. 
3  personen) stadszijde of rivierzijde, vast tapijt of laminaatvloer, make-up-
spiegel. Extra bed (3de volwassene): € 31/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (3 gangen, buf-
fet of bediening aan tafel naargelang de bezetting). Kindermenu ter plaatse te 
betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 5  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief  ontbijt), 1  kind van 
6 t/m 11 jaar betaalt € 10/nacht.
Bonus: gratis openbaar vervoer en gratis toegang in het Museum van Boppard.

Hotel Ebertor geniet een prachtige ligging 
aan het water, aan de rand van het gezel-
lige Boppard. Een persoonlijke service, 
een ongedwongen sfeer en een prima ver-
houding prijs/kwaliteit. De ideale plek om 
tot rust te komen.

Duitsland

Rijn

UW VOORDEEL RIJV0050 X1
• Vroegboekvoordelen

Boppard
De wijnen van dit stadje 
heten de 'Bopparder 
H a m m '  w i j n e n . 
Boppard was oorspron-
kelijk een Keltische 
nederzetting, die later 
in Romeinse handen kwam en de naam 
'Bodobrica' kreeg. Er zijn nog vele over-
blijfselen van de middeleeuwse stadsver-
sterkingen. De 14de-eeuwse karmelieten-
kerk St. Severus toont een mooie overgang 
van de romaanse naar de gotische stijl.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Bellevue Rheinhotel

Ligging: in het centrum van Boppard, een aangenaam oord in het hart van het 
romantische 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), 510 km (Parijs), 366 km (Amsterdam). 
Treinstation Boppard op 300 m.
Faciliteiten: de buitenkant van het hotel geeft u een vermoeden van de groots-
heid van het interieur. Lounge, bar en 2 verschillende restaurants. In Le Bristol 
proeft u regionale specialiteiten met een originele toets, hier neemt u het half-
pension. 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 volwas-
sene): € 35/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (4 gangen, keuze-
menu 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 € 17/nacht.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 17 jaar in een aparte kamer genieten elk 20% 
korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: 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 RijnUW VOORDEEL RIJV0005 X1

• Vroegboekvoordelen

Boppard
De wijnen van dit 
stadje heten de 
'Bopparder Hamm' 
wijnen. Boppard was 
oorspronkelijk een 
Keltische nederzetting, 
die later in Romeinse handen kwam en 
de naam 'Bodobrica' kreeg. Er zijn nog 
vele overblijfselen van de middeleeuwse 
stadsversterkingen. De 14de-eeuwse kar-
melietenkerk St. Severus toont een mooie 
overgang van de romaanse naar de goti-
sche stijl.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Rheinhotel Lamm

Ligging: dit hotel geniet van een prachtige en unieke ligging langs de oevers 
van de Rijn. De promenade, die langs de rivier loopt, nodigt uit om te flaneren. 
Scheep in voor een boottochtje richting Lorelei of Rüdesheim (de aanlegsteiger 
voor rondvaarten bevindt zich op amper 3 minuten stappen), en bewonder vanaf 
de rivier het schitterend landschap met zijn vele kastelen. Van hieruit kan u 
interessante steden bezoeken zoals Wiesbaden (40 km), een belangrijk kuur-
oord in de romeinse tijden, de Gutenbergstad Mainz (45 km) en het levendige 
Frankfurt (70 km).
Transport: per auto: 362 km (Brussel), 542 km (Parijs), 431 km (Amsterdam). 
Treinstation Rüdesheim op 6 km. Luchthaven Frankfurt am Main op 70 km.
Faciliteiten: het driesterrenhotel wordt familiaal gerund. In het restaurant 
proeft u van een lekkere keuken. Uiteraard mag een lokaal wijntje afkomstig 
van de wijngaarden van de Rheingau hierbij niet ontbreken. Op het terras met 
uitzicht op de rivier en het prachtige landschap van de Rijnvallei is het zalig 
genieten. Proef zeker eens de bijzondere Rüdesheimer-koffie die met likeur 
wordt geflambeerd.
Kamers: er worden 42 ruime en uitnodigende kamers aangeboden. Naar keuze 
reserveren we voor u een standaardkamer (18-20 m²) of een deluxe kamer met 
zicht op de Rijn (28  m², balkon, airconditioning, minibar, koffie- en thee-
faciliteiten, iPod docking station). Extra bed (3de volwassene): € 35/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 24/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 4 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 2 kinderen van 5 t/m 12  jaar genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt).

Een goede uitvalsbasis voor het ontdek-
ken van de Rijnvallei. Scheep in voor een 
boottochtje of zweef met de gondellift 
boven de wijngaarden van de Rheingau. 
Wijn prikkelt hier al uw zintuigen. Langs 
de promenade is het heerlijk flaneren en 
vanaf het terras geniet u van een adem-
benemend uitzicht; een Rüdesheimer-
koffie laat zich hier smaken.

Duitsland

Rijn

ONTDEKKING
∙ 2 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 3 gangendiner
∙ 1x 4 gangendiner
∙ fles water op de kamer
∙ 1x ringticket (boottocht tussen 

Rüdesheim en Assmannshausen, 
zetellift bij Assmannshausen, 
kabelbaan bij Rüdesheim)

∙ upgrade naar een comfort kamer 
volgens beschikbaarheid

UW VOORDEEL RIJV0037 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Assmannshausen
Klein stadje met typi-
sche vakwerkhuizen en 
heel wat middeleeuwse 
gebouwen gelegen 
langs de Rijn vlak bij 
Rüdesheim. Lord Byron 
en Victor Hugo waren erg lyrisch over deze 
schilderachtige streek. De bekoorlijke 
omgeving biedt tal van wandelmogelijk-
heden. Drink eens een Spätburgunder, een 
rode wijn afkomstig uit de wijngaarden 
van de Rheingau, een van de beste Duitse 
wijnstreken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Schloss Hotel Petry

Ligging: uitermate rustig, in een typisch Moezeldorpje, op slechts 100 m van de 
rivier. Vanuit het hotel heeft u een prachtig zicht op de wijngaarden waar deze 
streek voor bekend is. Tot de bezienswaardigheden behoren de Sint-Kastorkerk 
in Karden en het bijna 800  jaar oude klooster Maria Engelport (9 km) in het 
Flaumbachtal. Zowel wandelaars als fietsers kunnen hier hun hart ophalen. Een 
bezoek aan kasteel Eltz (april-oktober, 5 km te voet of 17 km met de auto) is een 
must. Koblenz (50 km) en Cochem (12 km) behoren ook tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 295 km (Brussel), 515 km (Parijs), 359 km (Amsterdam). 
Treinstation Treis-Karden tegenover het hotel. Luchthaven Frankfurt am Main 
op 50 km.
Faciliteiten: het hotel is al generaties lang eigendom van de familie Bell. Zij 
zorgen ervoor dat het u werkelijk aan niets ontbreekt. Het oudste deel, het slot 
zelf, werd gebouw in 1896. Er zijn 2 restaurants: de Schlossstube (à-la-carte) en 
de Weinstube (halfpension). Er worden zowel internationale als Duitse gerech-
ten geserveerd. Gratis toegang tot de Bell Etage wellness (500 m²), bubbel-
bad, massages, schoonheidsbehandelingen en voetverzorging zijn betalend. 
Kegelbaan (€ 10/uur). Parking vanaf € 8/24 uur.
Kamers: we reserveren voor u een landhaus kamer (18 m², max. 2 personen) in 
de dependance op 100 m van het hotel met zicht op de wijngaarden (geen lift), 
een schloss kamer (20 m², max. 2 personen) in het meest historische deel van 
het hotel, een moderne en exclusieve superior kamer (24 m², max. 2 personen) 
met regendouche of de elegante en klassieke kohlbecher kamer (35 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). Sommige kamers beschikken over een minibar 
en een balkon of terras (volgens beschikbaarheid). De kamers zijn uitgevoerd 
in laminaat/parket.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers van het type kohlbecher: 
2 kinderen t/m 10 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief 
halfpension), 2 kinderen van 11 t/m 15 jaar genieten elk 50% korting, 2 kinderen 
van 16 t/m 17 jaar genieten elk 20% korting.

De familie Bell ontvangt u met open 
armen in haar historisch kasteelhotel dat 
vooral genieters zal charmeren: van culi-
naire belevenissen in beide restaurants, 
ontspannen in de uitstekende wellness 
tot het ondernemen van uitgebreide 
wandelingen of fietstochten. Het typisch 
Moezeldorpje en de prachtige omgeving 
maken het lieflijk kader compleet.

Moezel

UW VOORDEEL MOEV0019 X1
• Gratis nachten

Treis-Karden (Cochem)
Treis-Karden behoort 
tot Cochem en ligt aan 
beide oevers van de 
Moezel, aan de ene 
kant Treis en aan de 
andere kant Karden. 
Beide zijn verbonden met elkaar door 
een brug. De belangrijkste bezienswaar-
digheid is de Sint-Kastorkerk met zijn 
3 torens. Het romantische en toeristische 
wijnstadje Cochem met zijn gekende 
burcht, gezellig marktplein en fraaie vak-
werkhuizen is een absolute must.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Pollmanns

Ligging: in het plaatsje Ernst aan de Moezel op 6 km van het centrum van 
Cochem. Vanuit het hotel heeft u een prachtig uitzicht op de omringende wijn-
bergen met een oppervlakte van meer dan 150 ha. Het is tevens een ideale 
uitvalsbasis voor het maken van uitstappen naar Luxemburg, de edelstenenstad 
Idar-Obenstein en Trier. Slechts 300 m verder ligt het Moezellandmuseum dat 
een overzicht geeft van de jaren '60. Van hieruit kunt u ook met een oude tractor 
een tochtje maken langs de vele kleine weggetjes. Voor een boottocht op de 
Moezel vindt u op 500 m de aanlegsteigers.
Transport: per auto: 306 km (Brussel), 510 km (Parijs) 373 km (Amsterdam). 
Treinstation Cochem op 6 km.
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat. In het aangename restau-
rant wordt zowel het uitgebreide ontbijtbuffet als het halfpension geserveerd. 
Naargelang het seizoen staan er ook aspergemenus, visgerechten en wild op de 
kaart. De heer des huizes staat zelf in de keuken en bereidt er naar hartelust 
uw lievelingsgerechten. U kan genieten van de uitgebreide wellnessfaciliteiten: 
2 sauna's, stoombad, belevenisdouches en relaxruimte zowel binnen als bui-
ten. Een brede waaier aan schoonheidsbehandelingen zoals massages, manicure 
en pedicure (betalend). Het hotel organiseert meerdere keren per week bege-
leide wijnwandelingen (richtprijs € 4,50/persoon) en wijndegustaties (richtprijs 
€ 10/persoon, 5 verschillende wijnen).
Kamers: we reserveren voor u de moderne en recente bacchus kamers met of 
zonder balkon (20 m², max. 2  volwassenen en 1  kind) die uitgeven op een 
binnentuin of een zijstraat. Sommige kamers beschikken tevens over een 
bureautje. Make-upspiegel.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3  gangen, keuzemenu, 
bediening aan tafel of buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 10 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief halfpension).

Een absoluut topadres voor wijnlief-
hebbers in een van de grootste wijnbouw-
gebieden van Duitsland. In hotel 
Pollmanns kan u perfect onthaasten en 
dat op slechts een steenworp van het 
toeristische Cochem. U wordt hier op uw 
wenken bediend. 's Avonds kan u genie-
ten van de heerlijke keuken.

Duitsland

Moezel

ONTDEKKING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 3x halfpension
∙ ticket voor het Moselland MuseumUW VOORDEEL MOEV0020 X0

• Kortingen voor lange verblijven

Ernst bei Cochem
Cochem is een belang-
ri jke toeristische 
bestemming met een 
prachtig historisch cen-
trum. De statige burcht 
Reichsburg is gebouwd 
op een rots. Deze burcht zou meer dan 
1.000 jaar oud zijn. Het marktplein met het 
barokke stadhuis is een bezoek waard. 
Het Moezel wijnbouwgebied behoort tot 
de oudste van Duitsland. Er worden vooral 
Rieslingdruiven, bekend om de fruitige 
smaak, verbouwd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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zum Josefshof

Ligging: het Hotel zum Josefshof bevindt zich in het centrum van het kleine 
dorpje Graach. Op slechts 200 m van het hotel kronkelt de romantische Moezel 
zich een weg doorheen het groene landschap. Enkele excursiemogelijkheden: 
u bezoekt in de eerste plaats Bernkastel-Kues op 2  km gelegen en voor de 
wandelaars ook te voet bereikbaar. Dit is wellicht het bekendste dorpje in deze 
regio. Kuier op het marktplein en bewonder het 17de-eeuwse stadhuis en de 
Sint-Michaëlsbronnen. Een brug over de rivier verbindt Bernkastel met Kues. 
De typische vakwerkhuizen hebben een hoog charmegehalte. Idar-Oberstein, 
bekend om zijn edelsteenmijnen, ligt op 40 km, Trier ligt op 50 km en Koblenz 
op 75 km. Bushalte op 200 m van het hotel.
Transport: per auto: 262 km (Brussel), 436 km (Parijs), 394 km (Amsterdam). 
Treinstation Wittlich op 17 km. Luchthaven Frankfurt Hahn op 25 km.
Faciliteiten: er is een charmante lobby met de receptie (8-22  uur) en een 
gezellige bar. Drankenautomaat en gezelschapsspelen ter beschikking. In het 
à-la-carterestaurant worden regionale specialiteiten geserveerd. Uiteraard mag 
een moezelwijntje hierbij niet ontbreken. Op warme zomeravonden is het heel 
aangenaam dineren op het buitenterras.
Kamers: de 14 lieftallig ingerichte kamers zijn een oase van rust (14 m², laminaat-
vloer). Sommige kamers beschikken over een balkon (volgens beschikbaarheid). 
Extra bed (3de volwassene): € 50/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3 gangen, keuzemenu voor het 
hoofdgerecht, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 7 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 50% korting, 1  kind van 8  t/m 12  jaar geniet 25% korting (inclusief 
halfpension).

Hotel zum Josefshof is een kleinschalig 
hotel waar warme gastvrijheid, authen-
tieke charme in een ongedwongen 
sfeer en een attente, persoonlijk ser-
vice het uithangbord vormen. De groene 
Moezelregio blijft tot de verbeelding spre-
ken en verrast met een voortreffelijke gas-
tronomie en een superieure wijncultuur.

Moezel

DINING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 3 gangendiner (1ste avond)
∙ 1x 4 gangendiner inclusief aperitief 

(2de avond) 
(cumuleerbaar met het voordeel 
2+1/2 OF 2+1)

UW VOORDEEL MOEV0017 N1
• Gratis nachten

Graach
Een typisch wijndorpje 
langs de Moezel, tevens 
het op één na oudste 
dorp van Duitsland. 
Graach an der Mosel 
charmeert door zijn 
eenvoud en gastvrijheid. Met slechts 
800 inwoners en tal van authentieke vak-
werkhuizen is rust hier de grootste troef. 
Deze groene regio leent zich uitstekend tot 
urenlange fietstochten en wandelingen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Gräffs Mühle

Ligging: heel rustig, omgeven door bossen en wijnheuvels, op 2 km van het 
centrum van Traben Trarbach. Dit romantisch wijnstadje met kronkelende 
steegjes en jugendstilhuizen biedt een schat aan bezienswaardigheden: het 
Mittelmoselmuseum, het Ikonencentrum, de ruïne Grevenburg,... Voor de spor-
tievelingen zijn er watersportmogelijkheden op de Moezel. In de streek bezoekt 
u Bernkastel-Kues (20 km), Cochem (50 km), Trier (64 km),...
Transport: per auto: 269 km (Brussel), 462 km (Parijs), 404 km (Amsterdam). 
Treinstation Traben Trarbach op 2,5 km.
Faciliteiten: links van de receptie bevindt zich een zithoek. Het restaurant biedt 
een lekkere keuken die wordt bereid door de gastheer. Zomerterras. Minigolf aan 
het hotel. U kan wijn proeven en kopen in het hotel. De Moseltherme liggen op 
50 m, een thermaal complex waar u kan baden in water van 33 graden Celsius 
(gratis toegang voor hotelgasten). Tennis op 500 m (6 pleinen). Golf (18 holes) 
op 20 km. Geen lift.
Kamers: 14  kamers en 3  appartementen, ruim en gezellig ingericht. U kunt 
kiezen tussen een standaardkamer (20 m², max. 2 personen) of een appartement 
met kitchenette (25-30 m², extra bed (3de volwassene: € 30/nacht)). Vast tapijt 
of laminaat.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2 kinderen t/m 8 jaar 
overnachten gratis in het appartement van de ouders, 2 kinderen van 9 t/m 
12 jaar genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 16 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (01/04/22-31/08/22, 01/11/22-31/03/22) (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles sekt.

Dit typisch Duits familiehotel, omgeven 
door bossen en wijnheuvels, staat voor 
rust en ontspanning. De gasten worden er 
al meer dan 100 jaar, van vader op zoon, 
warm ontvangen door de eigenaars. Hier 
wacht u een vakantie in een groene omge-
ving met een brede waaier aan excursie-
mogelijkheden. De gastvrouw spreekt 
Nederlands.

Duitsland

Moezel

GENIETEN
∙ 4 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 4x halfpension
∙ gratis toegang tot Moseltherme
(aankomst op woensdag)

UW VOORDEEL MOEV0005 N1
• Gratis nachten

Traben-Trarbach
Toeristische trekpleis-
ter, halfweg tussen 
Koblenz en Trier. Dit 
’dubbel' stadje dankt 
zijn schoonheid aan de 
omliggende bossen en 
wijngaarden. Traben ligt op de linkeroever 
en Trarbach op de rechteroever. Het is een 
belangrijk centrum van de wijnhandel. 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Park Plaza

Ligging: in het viersterrenhotel Park Plaza verblijft u in het centrum van de 
oudste stad van Duitsland. De Hauptmarkt is een van de mooiste pleinen van 
Duitsland. Er zijn hier heel gezellige terrasjes. Vanuit uw hotel bereikt u in een 
oogwenk het marktplein, de Porta Nigra, de adembenemende Dom en nog vele 
andere monumenten. Bushalte op 25 m (lijn 3).
Transport: per auto: 248 km (Brussel), 359 km (Parijs), 383 km (Amsterdam). 
Treinstation Trier op 2 km.
Faciliteiten: receptie met aansluitend de bar (snacks verkrijgbaar) en een 
lounge. In het à-la-carterestaurant PlazaGrill (open voor de lunch en het diner) 
worden alle gerechten bereid met verse ingrediënten: op de kaart prijken regio-
nale en internationaal getinte specialiteiten. De binnenplaats fungeert in de 
zomer als terras waar u heerlijk kan eten of gewoon genieten van een drankje. 
Wellnessgedeelte met sauna, stoombad, ijsgrot, aromatische douches (gratis), 
massages en schoonheidsbehandelingen (betalend). Parking: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 150 stijlvolle kamers (24 m²) met een eigentijdse inrichting. Parket of 
vast tapijt. Comfort kamers of superior kamers met badjassen en pantoffels, een 
fles water en zicht op de binnenplaats. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. 
Extra bed (3de volwassene): € 38/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel of buffet) (uitgez. 24/12-26/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 11 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).

Schitterend hotel in het hart van de histori-
sche stad Trier. De uitzonderlijke ligging en 
de aparte decoratie maken de Park Plaza 
tot een boeiend logeeradres. Romeinse 
kunst wordt er gecombineerd met modern 
design in een mix van originele kunst-
werken en replica's. Aanbevolen.

Moezel

ONTDEKKING
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 3 gangendiner 

(1 glas moezelwijn inbegrepen)
∙ 1 stadswandeling met gids 

(april-oktober)

UW VOORDEEL MOEV0002 X1
• Vroegboekvoordelen

Trier
De harmonie van oud 
en nieuw geeft Trier 
een charmant karakter. 
Trier was ooit de hoofd-
stad van het westelijk 
deel van het Romeins 
imperium. De meeste bezienswaardig-
heden zijn dan ook Romeins. Zo is er de 
bekende Porta Nigra, de grootste bewaard 
gebleven Romeinse poort uit de 2de eeuw. 
In het amfitheater vinden elke zomer nog 
de Antikerfestspiele plaats.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Berghotel Hoher Knochen

Ligging: de locatie op een plateau is werkelijk idyllisch en doet vooral in de 
winter erg sprookjesachtig aan. In de onmiddellijke omgeving van het hotel 
bevinden zich verschillende wandelpaden en langlauftrajecten. Winterberg 
(10 km) is vooral bekend vanwege het skigebied. De dichtstbijzijnde skilift is 
gelegen in Nordhang (6 km). Het dorpje Schmallenberg zelf bevindt zich op 
14 km.
Transport: per auto: 346 km (Brussel), 348 km (Amsterdam), 624 km (Parijs). 
Treinstation Winterberg op 11 km.
Faciliteiten: receptie. In het restaurant kan u 's ochtends terecht voor een 
uitgebreid ontbijtbuffet, 's avonds geniet u er van traditionele gerechten uit 
het Sauerland. U kan gebruik maken van de gratis spa met een binnenzwembad 
(18 m lang), sauna en bubbelbad. Het solarium, schoonheidsbehandelingen en 
massages zijn betalend. Verder is er een tennisbaan en gratis biljart en tafel-
tennis. Gratis parking, of garage vanaf € 6/24 uur.
Kamers: het hotel beschikt over 60 kamers in een charmante stijl. We reserveren 
voor u een standaardkamer met zicht op het bos (25 m², max. 2 volwassenen 
en 1 kind). De ruimere junior suites hebben een apart zit- en slaapgedeelte en 
bieden een erg mooi uitzicht. Ze beschikken over een terras of balkon (50 m 
², max. 2 volwassenen en 2 kinderen). Familiekamers (65 m², balkon of terras, 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met een salon en slaaphoek en een aparte 
slaapkamer voor kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind 7 t/m 11  jaar) (keuzemenu, 2x/week buffet of grill tijdens de 
zomer, feestmenu op zaterdag, wildmenu op zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension t/m 6 jaar, inclusief ontbijt t/m 11 jaar), 
1 kind van 12 t/m 18 jaar geniet 30% korting. Junior suites en familiekamers: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.
Bonus: fles water op de kamer. Sauerlandcard: gratis busvervoer en voordeelta-
rieven voor activiteiten.

In dit familiaal uitgebaat hotelletje zal 
u zich direct thuis voelen. De Familie 
Kevekordes zorgt ervoor dat het u aan 
niets zal ontbreken. Niet enkel de lig-
ging, maar ook de vele faciliteiten zullen 
u bekoren. In de zomer kan u vanuit het 
hotel diverse mooie wandelingen onder-
nemen, in de winter wachten de verschil-
lende langlaufpistes u op.

Duitsland

Sauerland

WANDELEN
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 3x halfpension
∙ 2x lunchpakket
∙ gebruik badjassen
∙ wandelkaart
∙ 1x massage (20 minuten)
(cumuleerbaar met het voordeel 3+1 bij 
aankomst op zondag)

UW VOORDEEL SAUV0011 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Schmallenberg-Westfeld
Voortreffelijk gelegen, 
ingebed tussen ener-
zijds het Schmallen-
berger Sauerland, en 
anderzijds het Berg-
wanderpark Winter-
berg. De talrijke wandelroutes bieden veel 
afwisseling en u geniet er van prachtige 
panorama's op het dal. In Schmallenberg 
loont de abdij van Grafschaft zeker de 
moeite. Andere bezienswaardigheden zijn 
het stadsarchief, dat gevestigd is in een 
pand uit de 17de eeuw, en de Joodse be-
graafplaats uit 1842 ten noordoosten van 
de stad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/sauerland/berghotel_hoher_knochen/235968i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ferienhotel Ödenhof

Ligging: het Ferienhotel Ödenhof is een luchtkuuroord op 600-970 m hoogte. De 
regio staat bekend om zijn vele sterrenrestaurants, zo'n 8-tal in totaal. Er is ook 
een groot aanbod aan eerder eenvoudige restaurants met een regionale keuken. 
In het lieflijke Murgtal baant de Murg-rivier zich een weg door de vallei. Vanuit 
het hotel heeft u een adembenemend uitzicht op de omringende bergen. Bezoek 
Freudenstad (12 km), Baden-Baden (47 km) of het Franse Straatsburg op 47 km. 
Om de flora en fauna te beschermen werd in 2014 een groot gebied als nationaal 
park Schwarzwald opgericht. Het bezoekerscentrum bevindt zich in Seebach op 
19 km. Het klooster van Klosterreichenbach ligt op 25 km.
Transport: per auto: Brussel (488 km), Amsterdam (630 km), Parijs (539 km). 
Treinstation Baiersbronn op 5 km.
Faciliteiten: in de loungebar kan u terecht voor huisgemaakte cocktails. Het 
sfeervolle restaurant in landhuisstijl serveert Zwabische specialiteiten. Er wor-
den seizoensgebonden en regionale ingrediënten gebruikt. In de zomer geniet u 
op het terras van een panoramisch zicht op de bergen. In de tuin en de ligweide 
kan u op adem komen, net als in de uitstekende wellnesszone met verwarmd 
binnenzwembad (30°C) en bubbelbad (34°C), en meerdere sauna's zoals een bio- 
en Finse sauna (gratis). Massages en schoonheidsbehandelingen (betalend).
Kamers: ruime, eenvoudige maar verzorgde kamers in warme kleuren met mooie 
uitzichten. We reserveren voor u een weissenbach kamer (22 m², douche, queen-
size bed en balkon) of een ruimere ödenhof kamer (32 m², bad of douche, 
queensize bed en balkon). Beide types voor max. 2  volwassenen en 1 kind. 
Eenpersoonskamer type ruhbach (19 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 19/dag (4 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht).
Kinderen: 1 kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders, 1 kind 
van 6 t/m 11  jaar geniet 50% korting, 1 kind van 12 t/m 16  jaar geniet 25% 
korting. Inclusief ontbijt.
Bonus: fles water op de kamer. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het open-
baar vervoer en bepaalde musea).

Een charmant en verzorgd 3 sterrenhotel 
met een prima prijs-kwaliteitsverhouding. 
De mooie natuur rondom het hotel is een 
waar paradijs voor wandelaars en fietsers. 
Na de sportieve inspanningen kan u zalig 
relaxen in de goed uitgeruste spa van het 
hotel. Ook de keuken zal u appreciëren. 
Op en top (natuur)genot in het Zwarte 
Woud!

Zwarte Woud

GENIETEN
∙ 7 nachten in een type ödenhof
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 6x halfpension (4 gangen)
∙ 1x Indisch 6 gangendiner
∙ 7x lunchpakket OF koffie met gebak in 

de namiddag
∙ rondleiding in het dorp met aan-

sluitend een glaasje sekt in de lounge
∙ 3 dagen gebruik elektrische fiets
∙ 1x massage (60 minuten)

UW VOORDEEL ZWWV0044 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Baiersbronn-Mitteltal
Deze groene vakan-
tieplek behoort tot de 
gemeente Baiersbronn 
die 4 km verderop ligt. 
Baiersbronn wordt 
omgeven door bos-
sen, bergen en ondiepe valleien. Het 
wordt door toeristen vooral geapprecieerd 
omwille van de wondermooie natuur, de 
spafaciliteiten, de talrijke wandelroutes 
en de heerlijke gastronomie. Uniek is het 
klooster in Klosterreichenbach uit 1082.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Häfner's Flair Hotel Adlerbad

Ligging: in de dorpskern van Bad Griesbach, in de Renchvallei, een van de 
mooiste zijdelingse valleien van de Rijn. Dit kuuroord is bekend voor zijn 
mineraalhoudende bronnen en zijn bijzonder zacht klimaat. Bezoek Freudenstadt 
(23 km), met het grootste marktplein van Duitsland.
Transport: per auto: 479 km (Brussel), 536 km (Parijs), 651 km (Amsterdam). 
Treinstation Bad Peterstal-Griesbach op 800  m. Luchthaven Strasbourg 
(Frankrijk) op 50 km.
Faciliteiten: grote, uitnodigende hall. Langs de trap komt u in het gereno-
veerde à-la-carterestaurant Landidyll, waar u 's morgens geniet van een royaal 
ontbijtbuffet met regionale producten. In het hoofdgebouw bevindt zich een 
mineraalhoudende bron. Nieuwe wellness met o.a. Schwarzwalder saunaland-
schap (gratis) met Finse sauna, infraroodcabines, stoombad, belevenisdouche, 
Grander Waterbron en relaxruimte. Publiek buitenzwembad op 5 km.
Kamers: 24 kamers (max. 3 personen) verspreid over beide gebouwen in de 
traditionele stijl van het Zwarte Woud, met veel hout en comfortabel meubilair. 
Vast tapijt of laminaat. Comfort kamers (27-31 m²), standaardkamers met balkon 
(25 m²) of ruimere junior suites met aparte woon- en slaapkamer (45-50 m²). 
Extra bed (3de volwassene): € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 27/dag (5 gangen, keuze-
menu voor het hoofdgerecht en bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 1 jaar). 1 Kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer 
van de ouders betaalt € 17/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het openbaar 
vervoer en bepaalde musea). Bij reservering tot 2 maanden voor afreis en min. 
7 nachten: gratis 1x halfpension (cumuleerbaar met het voordeel 6+1).

Traditie en modern comfort gaan hier op 
een harmonieuze manier samen. Het ver-
nieuwde wellnessgedeelte nodigt uit tot 
ontspanning. Ook de kwaliteitsvolle keu-
ken zal u bekoren. Hier worden de beste 
plaatselijke ingrediënten verwerkt tot ver-
fijnde en seizoensgebonden gerechten.

Duitsland

Zwarte Woud

GENIETEN
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 2x 5 gangendiner
∙ 1 fles wijn per kamer
∙ 1x picknickUW VOORDEEL ZWWV0012 N1

• Gratis nachten

Bad Peterstal-Griesbach
Een oud kuuroord 
midden in het roman-
tische Zwarte Woud, 
vooral bekend om 
zijn helende bronnen, 
rijk aan mineralen. 
Wandelaars kunnen hun hart ophalen, 
want in de omgeving zijn er maar liefst 
300 km wandelpaden. Het klimaat is hier 
erg aangenaam en in de winter tovert de 
sneeuw het landschap om tot een feeëriek 
schouwspel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Sonnenhof

Ligging: in het kleine dorpje Lautenbach, omgeven door wijngaarden. Het 
landschap nodigt uit tot lange wandelingen. Het nieuw ontwikkelde Black 
Forest National Park bevindt zich op slechts enkele kilometer. Andere steden 
in de omgeving die de moeite waard zijn om te bezoeken zijn onder andere 
Straatsburg en Freiburg.
Transport: per auto 497 km (Brussel), 609 km (Amsterdam), 548 km (Parijs). 
Treinstation Lautenbach op 100 m. Luchthaven Strasbourg op 50 km.
Faciliteiten: dit hotel bestaat uit meerdere delen. Zo is er het authentieke 
gedeelte waar onder andere het à-la-carterestaurant en de bar gelegen zijn. 
Daarnaast is er ook een nieuwer gedeelte waar de kamers en de wellness 
(1.200 m², gratis toegang) zich bevinden, en waar het ontbijt (Amerikaans buf-
fet) en het halfpension genomen worden. U geniet van een regionale keuken 
en verse producten. Er zijn tal van ontspanningsmogelijkheden zoals een bin-
nenzwembad, sauna, bubbelbad en Turks bad. Massages en schoonheidsbehan-
delingen (betalend).
Kamers: in totaal beschikt het hotel over 50  kamers. De sonnenhof kamers 
(29 m², extra bed (3de volwassene): € 39/nacht) zijn ingericht in een traditio-
nele stijl en beschikken over tapijt en een balkonnetje. De lautenbach kamers 
(25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) hebben een moderne stijl. De renchtal 
kamers (25 m², max. 2 personen) bevinden zich op de bovenste verdieping met 
een prachtig uitzicht op het dal. De kamers bevinden zich in het hotelgebouw 
en zijn bereikbaar met de lift.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de sonnnenhof en lautenbach kamers: 
1 kind van 4 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 25/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: fles water op de kamer. KONUS-Gästekarte (voordeelkaart voor het open-
baar vervoer en bepaalde musea).

Niet enkel de locatie - een waar paradijs 
voor wandelaars - maar ook de vele uit-
stekende faciliteiten van dit gerenoveerde 
hotel maken dit adresje tot de perfecte 
keuze voor uw volgend verblijf. De ruime 
wellness is een absolute troef waar u heer-
lijk kan ontspannen. De nieuwe renchtal 
kamers beschikken over een prachtig uit-
zicht en worden u warm aanbevolen.

Zwarte Woud

UW VOORDEEL ZWWV0037 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Lautenbach
Een klein dorpje, gele-
gen tussen Straatsburg 
en Freudenstadt, per-
fect om de omliggende 
natuur te ontdekken. 
De hoeveelheid wan-
del- en fietspaden is eindeloos. De omge-
ving is reeds enkele eeuwen gekend voor 
de wijnbouw en de fruitteelt. Vooral in het 
voorjaar is de aanblik erg idyllisch door de 
in bloei staande fruitbomen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Flair Hotel Sonnenhof

Ligging: centraal en toch rustig gelegen in het stadsdeel Schönmünzach. 
Voor het hotel kabbelt de Schönmünz, een klein beekje dat een idyllisch tintje 
aan uw verblijf geeft. Baiersbronn is naast een mooi natuurgebied vooral 
beroemd omwille van de uitstekende gastronomie. Verder loont het de moeite 
Freudenstadt (24 km), Baden-Baden (28 km) en het Franse Strasbourg (35 km) 
te bezoeken.
Transport: per auto: 490 km (Brussel), 548 km (Parijs), 631 km (Amsterdam). 
Treinstation Schönmünzach op 600 m.
Faciliteiten: receptie en restaurant, dat eveneens dienst doet als ontbijtruimte. 
In de bar met open haard serveert men heerlijke cocktails. Bij mooi weer is 
het heerlijk vertoeven op het terras. Wellnessgedeelte met verwarmd binnen-
zwembad (6,5 x 12 m), sauna en relaxruimte (gratis), lichaamsbehandelingen 
en massages (betalend). Sportieve activiteiten in de buurt: tennis op 500 m en 
golf (18 holes) op 25 km.
Kamers: de 40 functionele kamers hebben vast tapijt. De meeste kamers zijn 
voorzien van een zithoekje. We reserveren voor u een kamer (18 m², extra bed 
(3de volwassene): € 50/nacht) aan de zuidkant met balkon.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 27/dag (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 4 t/m 6 jaar op de kamer 
van de ouders betalen elk € 22/nacht, 2 kinderen van 7 t/m 12 jaar betalen elk 
€ 33/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: bij reservering in halfpension: welkomstdrankje. KONUS-Gästekarte 
(voordeelkaart voor het openbaar vervoer en bepaalde musea).

In Flair Hotel Sonnenhof wordt uw verblijf 
in het Zwarte Woud een voltreffer. Zoekt 
u rust in de bossen of gaat u liever actief 
op stap (wandelen of fietsen), dan bent 
u hier aan het juiste adres. Ontspan u na 
een dag van ontdekkingen en plezier in 
het binnenzwembad of de sauna, of laat u 
culinair verwennen in het restaurant.

Duitsland

Zwarte Woud

WELLNESS
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 2x 4 gangen fijnproeversmenu
∙ 1x rugmassage (35 minuten)

UW VOORDEEL ZWWV0011 N1
• Gratis nachten

Baiersbronn-Schönmünzach
S c h ö n m ü n z a c h 
behoort tot de 
gemeente Baiersbronn 
die 12 km verderop 
ligt, op 550 m hoogte. 
Bossen bestrijken 81% 
van de oppervlakte. Dit is een unieke plaats 
om de natuur van het Zwarte Woud te ver-
kennen. Een aantal monumenten getuigen 
van de rijke geschiedenis. Denk maar aan 
het klooster in Klosterreichenbach (1082).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Best Hotel Zeller

Ligging: dit hotel ligt in het centrum van het plaatsje Königsbrunn. Cafeetjes, 
restaurants en winkels zijn in de directe omgeving te vinden. Het centrum 
van Augsburg bevindt zich op 12  km. Deze stad werd in 2019  tot Unesco-
Werelderfgoed verklaard omwille van zijn bijzonder watermanagementsysteem 
met een aquaduct, mooie fonteinen, kanalen en talrijke bruggen. Op 300 m: 
informatie- en prestentatiepaviljoen met de modernste museumtechnieken over 
de slag van Lechveld. Op 600 m: Park der Sinne met Kneipp hydrotherapie en 
blotevoetenpad. De stad München situeert zich op 76 km. Ook een bezoek aan 
de Beierse Alpen met het sprookjesachtige kasteel Neuschwanstein (92  km) 
behoort tot de mogelijkheden.
Transport: per auto: 689 km (Brussel), 784 km (Parijs), 822 km (Amsterdam). 
Luchthaven München op 83  km. Vanaf 2022: tramhalte in Königsbrunn (op 
5 minuten wandelen) met directe verbinding naar Augsburg centrum (30 minu-
ten).
Faciliteiten: het hotel wordt familiaal uitgebaat door de 3de generatie. In de 
ruime hotellounge is het aangenaam verpozen. Er is een gezellige hotelbar op 
de benedenverdieping. In het restaurant worden seizoensgebonden gerechten 
bereid en tevens Beierse en Zwabische klassiekers (richtprijs 3 gangenmenu 
vanaf € 25). Het hotel beschikt ook over een zonneterras (seizoensgebonden). 
U kan even op adem komen in de kleine maar goed uitgeruste wellnessruimte 
met o.m. een Finse sauna, een stoombad en een stilteruimte met loungezetels 
(gratis). Parkeergarage (vanaf € 5/24 uur) of gratis parking.
Kamers: de 71 comfortabele en hedendaags ingerichte kamers garanderen u 
een aangenaam verblijf. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², extra 
bed (3de persoon): € 20/nacht) die o.m. is uitgerust met een queensize bed of 
2 aparte bedden, antiallergisch beddengoed en een bureautje.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

In dit familiaal gerund hotel staat de derde 
generatie voor u klaar. Ze staan garant 
voor een gemoedelijke sfeer en attente 
service. De typisch Beierse gastvrijheid en 
de comfortabele kamers zorgen ervoor dat 
u zich hier snel thuis zal voelen. De mooie, 
historische stad Augsburg ligt vlakbij. 
Uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Beieren

ONTDEKKING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 2x 3 gangendiner (1x inclusief 1/2 fles 

huiswijn)
∙ stadswandeling in Augsburg (2 uur)
∙ 1x koffie met gebak in Café Müller
∙ fles water en fruitmand op de kamer
∙ bezoek aan Café Müller met koffie en gebak
(cumuleerbaar met het voordeel 3+1)

UW VOORDEEL BAYV0033 N1
• Gratis nachten

Königsbrunn (Augsburg)
In Augsburg valt er 
veel te beleven voor 
cultuur- en geschie-
denisliefhebbers. In 
15 v. Chr. stichtten de 
Romeinen deze stad 
die uitgroeide tot financieel centrum, 
handelsmetropool en kunststad. U treft er 
kanalen, bruggen, fonteinen, gildehuizen, 
kerken en een stadhuis in renaissance-
stijl. Bezoek zeker een van de interessante 
musea die de stad rijk is.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Ringhotel Bundschu

Ligging: rustig, op 900 m van het centrum met zijn voetgangerszone, gezellige 
cafeetjes en leuke winkels. U treft er ook tal van historische gebouwen zoals 
het 16de-eeuwse Oude Raadhuis en de classicistische Zwillinghäuser uit 1780. 
Het kasteelpark bevindt zich op 500 m, met aansluitend het kuurpark op 750 m. 
De fietsroute 'Liebliches Taubertal' (een van de mooiste fietsroutes in Duitsland) 
passeert op slechts 500 m van het hotel. In de wijdere omgeving kan u steden 
zoals Rothenburg ob der Tauber (38 km) of Würzburg (42 km) bezichtigen.
Transport: per auto: 476 km (Brussel), 608 km (Parijs), 529 km (Amsterdam). 
Treinstation Bad Mergentheim op 1,2 km.
Faciliteiten: receptie en knusse bar. 's Ochtends staat een uitgebreid ont-
bijtbuffet voor u klaar. In het stijlvol ingerichte restaurant bereidt de chef 
kwaliteitsvolle gerechten met een Frankische toets (op maandag enkel geopend 
voor hotelgasten, beperkter menu). Op de wijnkaart prijken talrijke lokale wij-
nen. Bij mooi weer kan u ook terecht op het aangename tuinterras. De wellness-
ruimte (200 m², gratis toegang, badjassen en pantoffels betalend) omvat o.m. 
sauna's, een stoombad en een relaxruimte. Massages en behandelingen zijn 
mogelijk (betalend). Fietsen en e-bikes te huur aan de receptie (betalend) 
i.s.m. een externe partner. Niet alle kamers zijn met de lift te bereiken. Gratis 
hotelparking of private parkeergarage vanaf € 8/24 uur.
Kamers: Ringhotel Bundschu telt 60 kamers. Ze zijn comfortabel, elegant en 
hebben een chique uitstraling. We reserveren voor u een comfort kamer (30 m², 
max. 3 personen) of een ruimere superior kamer (35 m², max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen). Ze beschikken over een kussenmenu, schrijftafel, 
zithoek en een tablet met informatie over het hotel en de omgeving. Extra bed 
(3de volwassene): € 20/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel).
Kinderen: 1 kind (comfort) of 2 kinderen (superior) t/m 11 jaar op de kamer van 
de ouders betalen (elk) € 15/nacht (inclusief ontbijt).

Een modern viersterrenhotel waar de 
familie Bundschu instaat voor een 
enthousiaste gastvrijheid. U logeert op 
wandelafstand van het centrum van Bad 
Mergentheim, een fascinerend stadje aan 
de Romantische Strasse. Het restaurant 
staat ook buiten de grenzen van de stad 
bekend om zijn voortreffelijke keuken. 
Veel fiets- en wandelmogelijkheden.

Duitsland

Beieren

FIETSEN
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 dag gebruik fietsen, inclusief 

fietsroutesUW VOORDEEL BAYV0036 N1
• Gratis nachten

Bad Mergentheim
Dit kuur- en vakantie-
oord ligt pal aan de 
Romantische Strasse, 
de oudste vakantie-
route in Duitsland. 
Het ligt centraal in de 
schilderachtige Taubervallei, omringd 
door glooiende wijngaarden. In de histo-
rische stadskern kan u fraaie gebouwen 
uit de middeleeuwen, barok en renais-
sance aanschouwen. Een levendige stad 
met een bijzondere sfeer en uitstekende 
kuurmogelijkheden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/bayern/ringhotel_bundschu/234772i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ringhotel Alpenhof

Ligging: vlotte aansluiting op meerdere autowegen, zeer geschikt dus voor een 
rondreis. De binnenstad van Augsburg (met o.m. het Mozarthuis, de Fuggerei-
wijk en het poppentheatermuseum), Unesco-Werelderfgoed, bevindt zich op 
4,5 km. München ligt op 80 km, het Neuschwanstein-kasteel op 109 km.
Transport: per auto: 671 km (Brussel), 766 km (Parijs), 792 km (Amsterdam). 
Treinstation Augsburg op 6 km. Tramhalte naast het hotel.
Faciliteiten: de familie Schön baat al sinds 1958 het Ringhotel Alpenhof uit 
samen met een vaste groep medewerkers. Het hotel werd verder uitgebreid en 
bestaat nu uit 3 verschillende gebouwen. Er zijn 2 restaurants: in het gastrono-
misch restaurant Wilde 13 staat een eigentijdse, creatieve keuken centraal. Met 
regionale ingrediënten worden er kunstwerkjes gecreëerd. Het keuken- en zaal-
team won al verschillende Duitse prijzen. Restaurant Zum Schnürshuh is eerder 
informeel, er worden Beierse klassiekers geserveerd in een authentieke, knusse 
sfeer. Het hotel beschikt over twee zonneterassen en tuinen. De wellnessruimte 
van 500 m² omvat o.m. verschillende sauna's, een stoombad, een relaxtuin en 
een ecologisch binnenzwembad (10 x 4 m). Kleine fitness. Verschillende behan-
delingen mogelijk (betalend).
Kamers: 120 gezellige kamers die elk een persoonlijke toets kregen. Standaard 
(18 m², max. 3 personen) of een comfort (23 m², max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2  kinderen, met tweepersoonsbed, kussenmenu, badjassen en 
gevulde minibar). Extra bed (3de volwassene): € 35/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  30/dag (volwassene) 
(3 gangen, bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (standaard) of 2 kinderen (comfort) van 
3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) € 34/nacht (inclusief ont-
bijt).
Bonus: enkel in de comfort kamers: gratis minibar en gratis toegang tot de 
wellness.

Dit familiaal gerunde hotel (reeds de 3de 
generatie) heeft heel wat te bieden: 2 res-
taurants, een compleet wellnessaanbod, 
een binnenzwembad, tuinen rondom het 
hotel... De tram (halte vlak bij het hotel) 
brengt u rechtstreeks en vlot naar de oude 
stadskern van Augsburg, historisch gezien 
een van de belangrijkste steden van 
Duitsland. Het ontdekken waard!

Beieren

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een comfort kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x regionaal 4 gangendiner
∙ gratis toegang tot de wellness
∙ 3 dagen gratis openbaar vervoer en 

voordeeltarieven voor de musea en 
vrijetijdsvoorzieningen

∙ ticket voor het Fugger&Welser Museum 
(belevenismuseum)

UW VOORDEEL BAYV0035 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Augsburg
In Augsburg valt er 
veel te beleven voor 
cultuur- en geschie-
denisliefhebbers. In 
15 v. Chr. stichtten de 
Romeinen deze stad 
die uitgroeide tot financieel centrum, 
handelsmetropool en kunststad. U treft er 
kanalen, bruggen, fonteinen, gildehuizen, 
kerken en een stadhuis in renaissance-
stijl. Bezoek zeker een van de interessante 
musea die de stad rijk is.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/bayern/ringhotel_alpenhof/235253i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


155

HHHH CHARME

P FR
EE

€ € €

Luitpoldpark

Ligging: centraal gelegen in het gezellige stadje Füssen, vlak bij het stadspark. 
Vanaf het hotel wandelt u vlot naar de vele winkels, restaurantjes en cafés. Het 
wereldberoemde Neuschwanstein, het meest bezochte kasteel van Duitsland, 
ligt op 4 km. U kan er zich ook per koets laten heenvoeren. Bezoek zeker het 
kasteel Lechfall, het klooster Sankt Mang en de abdij van Ettal. De prachtige 
omgeving nodigt uit tot wandelen.
Transport: per auto: 775 km (Brussel), 828 km (Parijs), 829 km (Amsterdam). Het 
centraal station van Füssen bevindt zich op slechts 100 m. Bushalte (o.a. naar 
het kasteel) op 50 m.
Faciliteiten: hartelijk onthaal aan de receptie. Lui's Lounge & Bar (open in het 
weekend) werd volledig gerenoveerd. Hier kan u terecht voor trendy cocktails, 
lekkere snacks en koffiespecialiteiten. Het sfeervolle restaurant Kurfürst von 
Bayern serveert gastronomische diners in een elegant kader. In het typisch 
Beierse etablissement Almrausch geniet u van een koel biertje en regionale 
specialiteiten. U komt helemaal tot rust in het aantrekkelijk wellnesscenter 
(1.500  m²) met fitness, sauna's, stoombad, infraroodcabine, bubbelbaden 
en relaxatieruimte (gratis toegangelijk voor de hotelgasten). Massages en 
schoonheidsbehandelingen zijn betalend. Ondergrondse parkeergarage vanaf 
€ 12/24 uur.
Kamers: kwaliteitsvolle materialen in combinatie met houten meubilair creëren 
een sfeer van luxe en ruimte in de 131 kamers. Ze beschikken o.a. over een 
make-upspiegel en vast tapijt. We reserveren voor u een superior kamer (25 m²) 
voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen (extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 30/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf 35/dag (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 6 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders, 2 kinderen van 7 t/m 12  jaar genieten elk 50% korting 
(inclusief ontbijt).

Romantisch logeeradresje in de middel-
eeuwse stad Füssen. Het culinaire aanbod 
en het bijzonder aantrekkelijke wellness-
center dragen bij tot het welslagen van 
uw verblijf in deze mooie Beierse regio. 
Niet te missen is uiteraard het wereldbe-
roemde kasteel Neuschwanstein; u kent 
het ongetwijfeld uit boeken, prenten en 
films.

Duitsland

Beieren

DINING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 3x halfpension
∙ toegang tot het wellnesscenter 

(behandelingen zijn betalend)
UW VOORDEEL BAYV0028 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Füssen im Allgäu
Op een hoogte van 
800 m is dit de hoogst-
gelegen stad in Beieren. 
Glooiende heuvels, 
steile rotswanden en 
diepblauwe meertjes 
zorgen voor een sprookjesachtig decor. 
Het is ook een historische stad met een 
groot cultureel aanbod. Het vermaarde 
kasteel Neuschwanstein inspireerde Walt 
Disney voor het bouwen van het kasteel 
van Doornroosje in Disneyland.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/duitsland/bayern/luitpoldpark/234639i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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p. 165-167p. 160-164

p. 176-178

p. 197-202p. 179-196
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DE REGIO’S 

UMBRIË
‘Il cuore verde d’Italia’ met schilderachtige dorpjes en groene 
heuvels. Boeiende plaatsen waaronder Assisi en Perugia. 

TOSCANE
Traditie, gastronomie en een artistieke erfenis zonder weerga. 
Ingeslapen middeleeuwse dorpjes en uitgestrekte stranden.

LIGURIË
De Italiaanse Bloemenrivièra. Betoverende kust met het mooie 
haventje van Portofino en het schilderachtige Cinque Terre.

PIËMONTE EN EMILIA-ROMAGNA
Golvend groen heuvellandschap met de Alpentoppen op de 
achtergrond. Dé regio voor fijnproevers en wijnliefhebbers.

VENETO
Fascinerende streek begrensd door de Dolomieten, het Lago 
di Garda en de Adriatische Zee. Kunststeden en Palladiaanse 
villa’s.

LAGHI
Sprookjesachtige meren en groene dalen, aan de voet van de 
Alpen. De favoriete stek van menig kunstenaar en schrijver.
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p. 203-205

p. 243-247

p. 206-213

p. 225-242p. 214-224

MARKEN EN ABRUZZEN
Een van de meest ongerepte streken van Italië, rijk aan cultuur 
en traditie. Vaak beschreven als een verborgen juweel.

CAMPANIË
De Baai van Napels, de Amalfitaanse Kust en de Cilentokust. 
De Vesivius, Pompeï, Paestum, de eilanden Capri en Ischia...

SARDINIË
Mooie stranden en vaak woeste landschappen. Intrigerende 
Nuraghi-torens. De jetset houdt van de Costa Smeralda. 

SICILIË
Een uitzonderlijk rijk verleden. Artisanale producten, een 
traditionele keuken en een fascinerend landschap met de Etna.

APULIË EN BASILICATA
Ongerept. Barok en trulli in Apulië. Prehistorische 
grotwoningen in Matera. Weidse landschappen, mooie 
stranden. Zo gastvrij.

Italië
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Grand Hotel Majestic

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

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

Maggioremeer

UW VOORDEEL LAGV0039 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Pallanza-Verbania
Dit klein, gezellig 
dorpje met restau-
rantjes en bars hoort 
bij de stad Verbania. 
Vanaf 1800 bouwden 
rijke Milanezen hier in 
de omgeving tal van villa’s. Villa Taranto 
en Villa Giulia met prachtige botanische 
tuinen zijn de meest gekende. Tijdens 
de zomer worden in het dorp vaak gratis 
concerten van klassieke muziek en jazz 
georganiseerd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/grand_hotel_majestic/235279i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Flora

Ligging: Stresa is erg mooi. Het oude, typisch Italiaanse centrum lokt heel wat 
toeristen. Het driesterrenhotel Flora is gelegen langs de hoofdstraat, een vrij 
drukke verkeersweg, maar u ondervindt hier weinig hinder van. U logeert op 
800 m van het centrum van Stresa en op 200 m van het meer en het keienstrand. 
Op 200 m vindt u eveneens winkels, bars en restaurants. Bushalte op enkele 
minuten van het hotel. Een greep uit de excursiemogelijkheden in de omgeving: 
breng zeker een bezoekje aan de Borromeïsche eilanden, de boten vertrekken op 
100 m van het hotel. Ook het nabijgelegen, vredige Lago d'Orta met het schilder-
achtige Orta San Giulio is een uitstapje waard. De trendy modestad Milaan ligt 
op 82 km. Vanuit Stresa vertrekt een kabelbaan naar de Mottaroneberg, 1.491 m 
hoog, en goed voor een fantastisch panorama op het Lago Maggiore, het Lago 
d'Orta en de Monte Rosa.
Transport: per auto: 953 km (Brussel), 839 km (Parijs), 1.118 km (Amsterdam). 
Luchthaven Milano Malpensa op 50 km.
Faciliteiten: tot uw beschikking staan de hall met de receptie, een zitruimte, 
een bar, een televisieruimte en een restaurant, waar u een verzorgde keuken 
wacht. Het hotel heeft een tuin waar een buitenzwembad voor ontspanning 
en verfrissing zorgt (mei-september). Er is een kinderbadje en het zwembad is 
omringd met gratis ligstoelen en parasols. Handdoekenservice (gratis). U wordt 
bediend op het terras.
Kamers: er zijn 32 kamers in totaal. De tweepersoonskamers (20 m²) beschikken 
over bad of douche, de éénpersoonskamers steeds over een douche. Daarnaast 
zijn ze voorzien van parket of vast tapijt en hebben ze een balkon. Extra bed 
(3de en 4de persoon): € 62/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner 4  gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel.
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. Geen kinderkortingen.
Bonus: welkomstdrankje.

In dit klein en familiaal hotel aan het 
Lago Maggiore bent u verzekerd van een 
persoonlijke service. De kamers zijn 
uiterst comfortabel. Dit hotelletje met 
klassieke inrichting is zeer netjes en keu-
rig en ligt op wandelafstand van het cen-
trum. Aan het zwembad komt u tot rust.

Italië

Maggioremeer

UW VOORDEEL LAGV0011 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Stresa
Een vissersdorp, meer 
dan 1.000 jaar oud, 
groeide uit tot een 
gezellig toeristisch 
centrum. U vindt er 
parken, schitterende 
villa’s, restaurantjes, bars en mooie boe-
tieks en talrijke watersportmogelijkheden. 
Maak een boottochtje naar andere 
plaatsen aan het meer en bezoek de 
Borromeïsche eilanden (Isola Bella, Isola 
Madre en Isola dei Pescatori).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/flora/233057i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Sofia

Ligging: rustig, op 500 m van het Gardameer en 100 m van het 
centrum. Het museum Vittoriale degli Italiani bevindt zich op 
750 m. De André Heller botanische tuinen liggen op 300 m.
Transport: per auto: 1.033  km (Brussel), 973  km (Parijs), 
1.198 km (Amsterdam). Luchthaven Verona op 66 km, Milano 
Linate op 118 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie en een zithoek. Bar (lichte 
lunches), ontbijtruimte. Openluchtzwembad (april-oktober) in 
de tuin met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Terras 
met bubbelbad op het dak (april-oktober).
Kamers: 34 kamers in klassieke stijl, allemaal verschillend (20-
25 m²). Tegelvloer of parket. Classic, superior (zicht op de tuin) 
of deluxe kamers (met balkon en zicht op het meer, koffie- en 
theefaciliteiten). Extra bed (3de volwassene) in een deluxe 
kamer: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag 
(3  gangen, keuzemenu) in het restaurant van hotel Savoy 
Palace op 500 m.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe kamers: 1 kind van 3 t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: 10% korting op het à la carte menu in het restaurant 
van hotel Savoy Palace (op 500 m). Jonggehuwden: fles spu-
mante.

Deze bekoorlijke villa werd gebouwd aan het begin van de 
20ste eeuw en is gelegen in een rustige buurt van de badplaats 
Gardone Riviera, op 500 m van het Gardameer.

Gardameer

UW VOORDEEL LAGV0080 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Gardone Riviera
Elegante badplaats met stijlvolle huizen aan het Gardameer. 
De voormalige villa van de Italiaanse schrijver en politicus 
Gabriele d'Annunzio is nu een museum met mooi panorama.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/villa_sofia/235201i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Palazzo Novello

Ligging: in een rustig straatje in het oude gedeelte van Montichiari. Het kas-
teel van Bonoris, de 12de-eeuwse kerk van San Pancrazio en het Lechi Museum 
liggen binnen een straal van 1 km. Het kasteel en het museum maken deel uit 
van de Montichiari Musei, samen met andere musea en de 18de-eeuwse kathe-
draal van Santa Maria Assunta - allemaal te bezichtigen in het centrum. Het 
Gardameer, met als dichtste strand dat van Desenzano del Garda, ligt op 18 km, 
Brescia op 29 km, de cultuurstad Mantua op 45 km, Verona op 57 km en de 
ultieme winkelstad Milaan op 110 km.
Transport: per auto: 1.019 km (Brussel), 959 km (Parijs), 1.186 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 60 km, Milano Linate op 103 km.
Faciliteiten: deze authentieke, gerenoveerde villa dateert uit 1650. Historische 
elementen werden met zorg bewaard en roepen de sfeer op van weleer. Een van 
de originele karakteristieken is de sublieme centrale traphal. Op het gelijkvloers 
is er een elegant salon en een honesty bar (24u/24). Massages op aanvraag 
(betalend). Rustige, verzorgde tuin met ligstoelen. Geen lift.
Kamers: met slechts 18 kamers mag u een persoonlijke service verwachten. Ze 
zijn heel gezellig ingericht in warme kleuren met waardevolle stoffen en mate-
rialen. De kamers zijn allemaal verschillend en ademen de geschiedenis van de 
villa. We reserveren voor u een classic kamer (19-22 m²), een superior kamer 
(22-38 m², gratis water in de minibar) of een suite (40-50 m², aparte woonkamer, 
gratis water in de minibar, infraroodsauna). Alle kamers hebben tegelvloer of 
parket. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind (classic) of 2 kinderen (superior/sui-
tes) van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) 15/nacht (clas-
sic/superior), € 20/nacht (suite) (inclusief ontbijt).

In een historische villa uit de 17de eeuw 
wacht u een persoonlijk onthaal door de 
zusjes Kenda en Nicoletta Novello. Het 
charmante interieur valt op door de vele 
originele en artistieke details: opmerke-
lijke fresco's, antieke vloeren en zorgvul-
dig gekozen meubilair. Een cosy adresje 
vlak bij het Gardameer, Brescia en Verona.

Italië

Gardameer

UW VOORDEEL LAGV0077 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Montichiari
Klein stadje in de pro-
vincie Brescia dat geldt 
als een ideale uitvals-
basis voor het bezoe-
ken van Noord-Italië 
en het Gardameer. 
Het kasteel van Bonoris met zijn statige 
buitenkant en prachtige decoratie en 
fresco's binnenin is zeker een bezoekje 
waard, net als het Lechi Museum, waar u 
zo'n 350 schilderijen kunt bewonderen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/palazzo_novello/234134i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Madrigale Panoramic & Lifestyle Hotel

Ligging: het hotel is mooi en rustig gelegen in een groene omgeving, bovenop 
een heuvel van waar u een fabelachtig uitzicht heeft op het Gardameer en 
het schiereiland Sirmione. De stad Garda ligt op 2 km. U kan vanuit het dorp 
uitstapjes maken naar Bardolino op 5 km, Peschiera del Garda en het pretpark 
Gardaland op 30 km, het schilderachtige schiereiland Sirmione en cultuurstad 
Verona op 40 km.
Transport: per auto: 1.064 km (Brussel), 1.004 km (Parijs), 1.180 km (Amsterdam). 
Luchthaven Verona op 38 km, Bergamo/Orio al Serio op 119 km en Venezia op 
158 km.
Faciliteiten: ruime inkom met de receptie en een gemoedelijke bar. Restaurant 
Bellevue voor ontbijt en diner, en bistro Le Terrazze waar u kan lunchen naast 
het zwembad. Zowel vanuit de restaurants als vanuit de bar is het uitzicht over 
het meer geweldig. In de mooie tuinen zijn er 2 zwembaden: een overloop-
zwembad met zicht op het meer en een verwarmd zwembad. Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. De opening van een spa is voorzien in de lente van 
2022. Massages zijn mogelijk op aanvraag (betalend). De golfbaan Cà degli Ulivi 
ligt net tegenover het hotel. Tennisplein op 2 minuten (betalend). Gratis par-
king of garagebox vanaf € 13/24 uur.
Kamers: alle 60 kamers werden smaakvol ingericht, ze zijn ruim en comfortabel. 
Parketvloer en balkon of terras met zicht op het meer. We reserveren voor u een 
classic kamer (23-28 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, klassieke inrichting), een 
blue lake kamer (23 m², max. 2 personen, moderne inrichting) of een emerald 
superior kamer (25-28 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, moderne inrichting).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (4 gangen, keuze-
menu). Het halfpension wordt niet op het terras geserveerd.
Kinderen: classic en emerald superior kamers: 1 kind van 14 t/m 18 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 30% korting (inclusief ontbijt of halfpension). Dit 
hotel richt zich uitsluitend naar personen vanaf 14 jaar.
Bonus: jonggehuwden: fles prosecco.

Comfortabel hotel, recent gerenoveerd, 
voor een ontspannende vakantie met 
een rustige ligging in het groen en 
een sprookjesachtig uitzicht over het 
Gardameer. Een prachtig vertrekpunt voor 
allerlei uitstapjes. Na een dag boordevol 
activiteiten, kan u zalig genieten aan één 
van de twee zwembaden, in de fraaie tuin 
of van de lekkere keuken.

Gardameer

UW VOORDEEL LAGV0081 X1
• Vroegboekvoordelen

Marciaga di Costermano
M a r c i a g a  d i 
Costermano is een 
charmant, klein dorpje 
op een berg hoog 
boven het Gardameer. 
Vlakbij bevindt zich de 
bekende stad Garda, met haar gezellige 
straatjes en een ruim aanbod aan res-
taurants en terrasjes. Iets verderop ligt 
Bardolino met zijn talrijke wijngaarden. 
Ontdek de heerlijke Bardolinowijnen!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/laghi/madrigale_panoramic_--_lifestyle_hotel/234484i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ai Cadelach Hotel Giulia

Ligging: op 200 m van het meer en het historisch centrum, omringd door bos-
sen. In het Archeologisch Didactisch Park van Livelet op 2 km keert u terug 
naar de prehistorie. Op 6 km het dichtstbijzijnde stadscentrum en treinstation 
(Vittorio Veneto), op 12 km de romaanse abdij van Follina,...
Transport: per auto: 1.110 km (Brussel), 1.174 km (Parijs), 1.173 km (Amsterdam). 
Luchthaven Treviso op 64 km, Venezia op 72 km.
Faciliteiten: receptie (7.30-21 uur) en bar. In de woonkamer ontbijtbuffet en 
's middags een snack of een kopje thee. Winterrestaurant Il Magnader (okto-
ber-april), zomerrestaurant La Baracheta (mei-september). De prima keuken is 
geïnspireerd op traditie en eenvoud, vergezeld van kwalitatieve wijnen. Ook 
dieetgerechten. Mooi buitenzwembad (16 x 8 m) met poolbar en gratis ligstoe-
len, parasols en handdoeken. Knap wellnesscentrum (betalend). Tennisplein, 
manege (heel kindvriendelijk), fietsen, trekking, nordic walking, begeleid 
bezoek aan een wijnkelder, wijndegustaties,...
Kamers: 27 mooie kamers met parketvloer. Eenvoudige standaardkamers (20 m², 
max. 2 personen), wellness kamers (25 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen) 
met balkon en directe toegang tot het wellnesscentrum en uitkijkend op het 
zwembad of Belluno of deluxe kamers, geïnspireerd op de 4 natuurelementen 
(22 m², max. 2 personen, douche en kingsizebed). Op aanvraag: super deluxe 
kamers (22 m², bubbelbad of designbad) en junior suite Venezia (35 m², met 
zithoek).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 44/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de wellness kamers: 2 kinderen van 
3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 30% korting (stapelbed) 
(inclusief ontbijt).
Familievoordeel: enkel in de standaardkamers: 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar in 
een aparte kamer genieten elk 15% korting (inclusief ontbijt).

Het boeiende verhaal van Ai Cadelach 
start in 1970 met het restaurant van Sergio 
en Giulia Grava. Ondertussen is de gast-
vrije familie Grava erin geslaagd een heel 
gezellig, veelzijdig hotel uit te bouwen 
waar natuur, sport en wellness onlos-
makelijk verbonden zijn. Zij zullen u graag 
leuke ideeën aanreiken voor uw verblijf in 
hun 'casa' en 'terra'.

Italië

Veneto

VESPA
∙ 5 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 2x diner (glaasje prosecco inbegrepen)
∙ 1x lunch
∙ vespa voor 2 dagen (1 vespa voor 

2 personen OF 1 vespa per persoon 
(exclusief brandstof)

UW VOORDEEL VTOV0025 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Revine Lago
Dit pittoresk dorp aan 
de voet van de Voor-
Alpen van Belluno in 
de vallei van Valsana 
is gekend voor zijn 
gezonde lucht. Er zijn 
2 meren van glaciale oorsprong, onderling 
verbonden door middel van een kanaal. 
Het stadje is een mooie aaneenschakeling 
van stenen huizen die omhoog klimmen 
naar de Monte Frascon. Tal van wandel- en 
fietspaden in de omgeving.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/veneto/ai_cadelach_hotel_giulia/235679i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Luppis

Ligging: rustig gelegen op het platteland in een prachtig kasteelpark (5 ha). 
Venetië ligt op 70 km en is makkelijk bereikbaar met de trein vanuit het nabij-
gelegen station San Stino di Livenza. Het lieflijke Asolo ligt op 70  km. De 
Palladiaanse villa's langs de Brenta liggen op 80 km.
Transport: per auto: 1.220 km (Brussel), 1.160 km (Parijs), 1.313 km (Amsterdam). 
Luchthaven Venezia Treviso op 40 km, Venezia Marco Polo op 55 km.
Faciliteiten: ontbijtruimte in de veranda, in de zomer kunt u op het terras 
ontbijten. Het gastronomisch restaurant Carpe Luppis serveert traditionele 
gerechten op basis van lokale producten. In het mooie park vindt u kabbelende 
fonteintjes en zithoekjes in de schaduw van eeuwenoude bomen. De voormalige 
ijskelder werd omgebouwd tot wijnkelder, waar de sommelier u de beste wijnen 
uit de regio laat proeven. Buitenzwembad (12 x 20 m, seizoensgebonden) met 
poolbar en gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Tennis. Gratis fietsen. 
Transferdienst naar het dichtstbijzijnde station op aanvraag (betalend).
Kamers: de 39 kamers zijn ingericht in een klassieke stijl met mooie stoffen en 
antieke stukken, zoals de pendules uit de collectie van gravin Luppis. Classic 
kamers (16 m², max. 2 personen) met zicht op tuin of parking, superior kamers 
(25 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met tuinzicht, junior suites (28 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met zithoekje en zicht op de rozentuin, 
en suites (30 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen) met tuinzicht. Parket of 
tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Uitgez. classic kamers: 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders betaalt € 34/nacht, 1 kind van 12 t/m 18 jaar betaalt 
€ 48/nacht, het tweede kind van 3 t/m 18  jaar betaalt € 34/nacht. Inclusief 
ontbijt.
Bonus: bij min. 3 nachten: welkomstdrankje en degustatie van 3 verschillende 
wijnen met aperitiefhapje (cumuleerbaar met Uw voordeel). Jonggehuwden: 
welkomstdrankje, bloemen en fruit.

Dit voormalig klooster uit de 11de eeuw 
werd in de 19de eeuw omgebouwd tot 
een statig buitenverblijf. Vandaag ont-
vangt gravin Luppis u in deze unieke 
villa vol antieke meubelstukken. In het 
kasteelpark kunt u rustig genieten aan het 
buitenzwembad.

Veneto

UW VOORDEEL VTOV0028 N1
• Gratis nachten
• Seniorenkortingen

Rivarotta di Pasiano
Dit klein dorpje ligt 
op de grens tussen 
de regio's Veneto en 
Friuli-Venezia Giulia. 
De dorpjes en steden 
uit deze streek ver-
tonen een zeer duidelijke Venetiaanse 
invloed, met klokkentorens zoals op het 
San Marcoplein. De tientallen palazzo's 
langs de Corso Vittorio Emmanuele II in 
Pordenone zijn mooie voorbeelden van 
Venetiaanse gotiek.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/veneto/villa_luppis/235185i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Pace Park Hotel Bolognese

Ligging: het middeleeuwse Preganziol is strategisch gelegen, op 20 km van 
Venetië en op 3 km van het ommuurde Treviso. Vicenza (74 km, de stad van 
de wereldvermaarde architect Palladio) en Bassano del Grappa (54 km, bekend 
van het gelijknamige drankje) zijn aanraders. Bezoek ook de vele Palladiaanse 
villa's in de buurt, het hogergelegen Asolo op 25 km, het romantische Verona 
op 122 km en Padova op 30 km. Bushalte aan het hotel. Voor de sportievelingen 
(betalend): begeleide fietstochten in de bergen van Montello en Asolo, golf 
(18 holes) op 7 km,...
Transport: per auto: 1.178 km (Brussel), 1.110 km (Parijs), 1.372 km (Amsterdam). 
Luchthaven Treviso op 3 km, Venezia op 21 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Ontbijtruimte in de kelderverdieping. 
Snacks van 19  tot 23 uur. In het restaurant, met culinaire traditie, geniet u 
van heerlijke regionale en nationale gerechten. Sauna, solarium en Turks bad 
(gratis), massages (betalend). Openluchtzwembad (25 m) met gratis ligstoelen 
en parasols. Handdoeken (betalend). Fietsverhuur: vanaf € 10/dag. Ook het riant 
park is een erg belangrijke troefkaart van dit hotel.
Kamers: 95 kamers aangeboden. Classic kamers (18 m², max. 2 personen) execu-
tive kamers (28 m², max. 3 personen) of junior suites (33 m², max. 3 personen, 
koffie- en theefaciliteiten). Bad en aparte douche. Parket. Extra bed (3de vol-
wassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de executive kamers en junior suites: 
1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ont-
bijt), 1 kind van 12 t/m 15 jaar geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 6 nachten: welkomstdrankje, 1x gebruik fietsen met picknick 
(cumuleerbaar met Uw voordeel) (uitgez. classic kamers).

Bijzonder sfeervol hotel, net buiten 
Venetië en Treviso gelegen. Het is onder-
gebracht in een mooie villa van 1900, 
is slechts 2 verdiepingen hoog, en is 
omgeven door een immens privépark. Hier 
leeft het verleden voort: destijds was de 
riante Villa Pace de zomerresidentie van 
vooraanstaande Venetiaanse edellieden. 
Het hotel werd in 2019 gerenoveerd.

Italië

Veneto

GOURMET EN DEGUSTATIE
∙ 4 nachten in een junior suite
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x gourmet diner bij kaarslicht

(4 gangen)
∙ prosecco en chocolade op de kamer
∙ 1x wijndegustatie (transfer niet 

inbegrepen)
∙ 1x gebruik fietsen
∙ 1 doosje koekjes (streekproduct 
(cumuleerbaar met het vroegboek-
voordeel)

UW VOORDEEL VTOV0005 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Preganziol (Treviso)
Op 20 km van Venetië, 
ideaal voor het bezoe-
ken van de paleizen, 
villa’s, kerken en par-
ken die de regio zo rijk 
maken. Bewonder bv. 
in de Via Schiavonia de Villa Franchi. Deze 
villa's deden dienst als zomerresidentie 
van rijke patriciërsfamilies of als admini-
stratieve centra voor de omliggende boer-
derijen. Laat u charmeren...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/veneto/villa_pace_park_hotel_bolognese/234279i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Corte dei Gioghi

Ligging: ten zuidoosten van Ferrara, in een groen landschap op 1,8 km van de 
oude wijk San Giorgio, aan de poort naar het historisch centrum. Deze ommuurde 
praalstad heeft tal van paleizen uit de 14de eeuw, toen Ferrara de zetel was 
van het huis d'Este. Het meest opvallende gebouw in het centrum is het vier-
kante Castello Estense. In het Palazzo dei Diamanti wordt hedendaagse kunst 
tentoongesteld. Bezoek de kathedraal en het Palazzo di Ludovico il Moro met 
zijn magnifieke zuilengalerij en het Nationaal Archeologisch Museum. Excursies: 
Bologna, Modena en Parma zijn makkelijk per trein te bereiken (station op 
3 km). De zandstranden van de Lidi Ferraresi liggen op 60 km.
Transport: per auto: 1.162 km (Brussel), 1.105 km (Parijs), 1.312 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bologna op 47 km, Firenze op 146 km, Rimini op 161 km.
Faciliteiten: receptie (8 tot 21 uur). Leesruimte. Elke morgen staat voor u een 
royaal, zelfgemaakt ontbijt klaar in de charmante Giardino d’Inverno (winter-
tuin) met rustieke inrichting. Dit is de vroegere veranda van de oude boerderij 
met grote ramen die uitgeven op de tuin. Sfeervol à-la-carterestaurant met 
seizoensgebonden regionale keuken (gesloten op zondagavond en maandag de 
hele dag). Er wordt uitsluitend gewerkt met producten uit de eigen moestuin de 
azienda agricola (een eigen boerderij van 4,5 ha). Mooi buitenzwembad (mei-
oktober, 12 x 6 m) met gratis ligstoelen en parasols. Geen lift.
Kamers: de 7 kamers liggen verspreid over de 2  landhuizen en zijn smaakvol 
ingericht met authentiek meubilair in een mooie, elegante, rustieke stijl. We 
reserveren voor u een classic kamer (20 m², max. 3 personen, extra bed (3de 
persoon): € 30/nacht) met airconditioning (juni-september) en tegelvloer. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Paolo en zijn familie hebben deze oude 
hoeve (1785) schitterend gerenoveerd. 
Alle karakteristieken van de oude boerde-
rij bleven behouden, wat zorgt voor een 
hoog charmegehalte. Paolo zal u graag bij-
staan met zeer waardevol advies om al het 
moois én lekkers dat deze regio te bieden 
heeft in al zijn facetten te ontdekken.

Emilia-Romagna
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UW VOORDEEL EMIV0033 X0
• Gratis nachten

Ferrara
U vindt er nog talrijke 
sporen terug van de 
dynas  tie d’Este, de 
adellijke familie die 
meer dan 3 eeuwen 
over de stad heerste. 
Mooie gebouwen zijn onder meer het 
imposante Castello Estense, de Duomo 
(kathedraal) en het Palazzo dei Diamanti. 
Ferrara heeft een middeleeuws en een 
renaissancekarakter. Gezellige bars en 
winkels!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/emilia-romagna/corte_dei_gioghi/234631i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Al Vecchio Convento

Ligging: het dorpje ligt tussen Firenze (75 km) en Ravenna (70 km) en beslaat 
zoals in de middeleeuwen 3 niveaus. Het hotel bevindt zich in het middelste 
deel, waar vroeger de gegoede burgerij woonde en waar de palazzi nog steeds 
staan. Bezoek de Maestàbrug, de 4 middeleeuwse torens en het Portinarihuis, 
waar Dante Alighieri en Beatrice Portinari elkaar ontmoet zouden hebben. Het 
hotel ligt in de rustige hoofdstraat waar u getuige van het dorpsleven bent. U 
zal niet echt het gevoel hebben dat u in een hotel logeert, maar eerder thuis 
bij een Italiaans gezin.
Transport: per auto: 1.217 km (Brussel), 1.171 km (Parijs), 1.390 km (Amsterdam). 
Luchthaven Bologna op 106 km, Firenze op 83 km.
Faciliteiten: receptie (6 uur tot middernacht) en bar. Aparte ruimte voor het 
royaal, huisgemaakt ontbijtbuffet (bij mooi weer ontbijt u in de tuin). In de 
keuken is gastheer Gianni de chef, bijgestaan door zijn zonen Massimiliano en 
Matteo. Het restaurant serveert traditionele gerechten, met wijnen uit de streek 
zoals de Sangiovese di Romagna, maar ook de Chianti Rufina. Slow food en slow 
life zijn hier het motto. Op woensdagavond is er regelmatig een feestelijk buf-
fet, in de tuin zodra het weer het toelaat, waaruit soms een waar dorpsfeest 
ontstaat. Op warme dagen kan u afkoeling zoeken in het natuurzwembad in de 
rivier vlakbij. Geen lift (4 verdiepingen). Gratis parking op 60 m.
Kamers: de kamers (20-24 m²) liggen verspreid over het dorp (albergo diffuso). 
10 Kamers in het 18de-eeuwse hoofdgebouw en 6  in de dependance, aan de 
overkant van het plein op 30 m. Ze zijn ingericht met origineel 19de-eeuws 
meubilair en een terracotta tegelvloer. Driepersoonskamers liggen steeds in de 
dependance. Extra bed (3de volwassene): € 10/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje (t/m 2 jaar) en plooibed (3 t/m 5 jaar) gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

Al Vecchio Convento is ontstaan uit een 
idee van Gianni Cameli en Marisa Raggi, 
die deze antieke palazzo in zijn oude glo-
rie hebben hersteld. De gezellige familie 
van Marisa en Gianni zullen u allerharte-
lijkst verwelkomen en u met alle plezier 
adviseren. Zo ontdekt u dit mooie stukje 
Italië op zijn best.

Italië

Emilia-Romagna

ONTDEKKING
∙ 5 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje met borrelhapje
∙ 1 truffeljacht met gids

(2 uur)
∙ 1 kookles (2 uur) met aansluitend 

lunch

UW VOORDEEL EMIV0031 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Portico di Romagna
Middeleeuws dorpje 
in de Apennijnen van 
Tosco Romagnolo, 
tussen Firenze en 
Ravenna. Dit deel van 
Emilia-Romagna heet 
eigenlijk La Romagna-Toscana omdat het 
tot in 1923 deel uitmaakte van het hui-
dige Toscane. Het landschap, de archi-
tectuur en de keuken weerspiegelen de 
tradities van beide regio's. Dante Alighieri 
beschreef de streek in zijn meesterwerk La 
Divina Commedia.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Relais Montemarino

Ligging: in de heuvels, tussen Barolo op 25 km en Barbaresco op 14 km. Deze 
locatie zorgt voor een van de mooiste panorama's van Piëmonte, gaande tot de 
Alpen en Monviso. Alba (10 km) met zijn middeleeuwse torens is wereldberoemd 
als centrum van de enogastronomie, gevierd voor zijn topwijnen Barolo, 
Barbaresco en Roero. Het is ook dé hoofdstad van de mysterieuze witte truffel. 
De rivier Tanaro vormt de grens tussen de Langhe en Roero. Sinds 2014 behoren 
de Langhe, Roero en Monferrato tot het Unesco-Werelderfgoed.
Transport: per auto: 1.065 km (Brussel), 875 km (Parijs), 1.239 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 135 km.
Faciliteiten: receptie (7 tot 23 uur) en internethoekje. Aan de overkant van de 
gezellige patio met een indrukwekkende kastanjeboom is er een mooie portico 
(veranda) waar u elke morgen geniet van het uitzicht en een uitgebreid ontbijt-
buffet met lokale producten. Heel gezellig ook voor een aperitiefje, vergezeld 
van lekkere hapjes. Geen restaurant, maar u kan wel een lichte maaltijd bestel-
len zowel 's middags als 's avonds. In de omgeving (500 m) treft u meerdere 
goede restaurants. Panoramisch binnenzwembad in de tuin (verwarmd) omge-
ven door een glazen wand, die in de zomer wordt opengeschoven. Zonneterras 
met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Sauna en massages op aanvraag 
(betalend). Wijnkelder (degustaties).
Kamers: 27 kamers (terracottavloer), elk met hun eigen charme, ingericht met 
oog voor detail en in harmonie met de traditie van de Langhe en met respect 
voor de unieke sfeer van de oude boerderij. Standaard (19 m², max. 2 personen), 
superior (22 m², max. 2 of 3 personen, sommige met balkon of tuintje - dan geen 
extra bed mogelijk) of junior suite (32 m², max. 3 personen, zithoek). Extra bed 
(3de volwassene): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (inclusief ontbijt). Enkel in de junior suites en 
sommige superior kamers: 1 kind van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de ouders 
betaalt € 34/nacht (inclusief ontbijt).

Een sfeervolle oase, ontstaan uit de zorg-
vuldige restauratie van een oude boerde-
rij, die 4 verschillende bouwperiodes heeft 
gekend, waarvan telkens de kenmerken 
zijn behouden. Het is een karaktervol 
pand met een charmante binnentuin en 
een schitterende ligging die uitgeeft op 
de heuvels van Alba. Patrizia en haar team 
zijn heel gastvrij.

Piëmonte

UW VOORDEEL PIEV0012 N0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Borgomale
De Langhe bestaat uit 
de Bassa Langa in het 
noorden en de Alta 
Langa in het zuiden. 
Borgomale is een van 
de 21 dorpjes die deel 
uitmaken van de Alta Langa waar de heu-
vels het hoogst zijn en waar de Dolcetto-
wijngaarden worden afgewisseld met 
boomgaarden en weilanden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Sina Villa Matilde

Ligging: omgeven door de Alpen en groene heuvels, op 10 km van Ivrea en op 
45 km van Turijn. Dit is de regio Canavese die gekend is voor middeleeuwse 
kunst en gastronomische geneugten, zonder de wijnen te vergeten. Her en der 
kleine dorpjes, kastelen, torens en landhuizen.
Transport: per auto: 912 km (Brussel), 743 km (Parijs), 1.118 km (Amsterdam). 
Luchthaven 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 schoonheid van 
het landhuis, bar. De vroegere stallen werden omgevormd tot een gourmet-
restaurant waar traditionele regionale gerechten geserveerd worden. Tijdens de 
zomer is er een tweede restaurant bij het zwembad. Openluchtzwembad (12 x 
12 m, juni-september) met poolbar, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
SINA Fitness club met gratis fitness, sauna, Turks bad - massages en behande-
lingen betalend. Tennisplein en fietsen (gratis volgens beschikbaar  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. 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 zorgvuldige renova-
tie wordt vandaag de schoonheid van wel-
eer perfect weergegeven. Villa Matilde is 
omgeven door een riant park met paadjes, 
mooie hoekjes en eeuwenoude bomen 
waar het heel aangenaam wandelen is. 
Hier wacht u een relaxed verblijf. Prima 
streekkeuken.

Italië

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)

UW VOORDEEL PIEV0006 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Romano Canavese
Dit dorp wordt gedomi-
neerd door een hoge 
klokken  toren. Het 
ligt ten noorden van 
Turijn tegen de grens 
met de Valle d'Aosta. 
Tot de beziens  waardigheden behoren de 
parochie  kerk, het kerkje Santa Marta, het 
adellijk paleis de Villa Bocca en de noor-
delijke toegangspoort. In de omgeving 
treft u bossen en talrijke wijngaarden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Castello di Santa Vittoria

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

De toren, de oude kasteelmuren en 
het mooi terras met panoramische ver-
gezichten op de Piëmontese omgeving 
zorgen voor een uniek en onvergetelijk 
verblijf. De decoratie is een mix van oude 
en moderne elementen. Hier geniet u van 
een prima service, luxueus comfort, een 
sereen kader en een uitstekende keuken. 
Een aanrader!

Piëmonte

UW VOORDEEL PIEV0010 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Santa Vittoria d'Alba
Dit pittoresk stadje kijkt 
uit over de uitgestrekte 
wijngaarden die Pië-
mon  te karakteriseren. 
Deze streek is alom ge-
kend voor haar lekke  re, 
authentieke keuken. De vredige locatie, 
de culturele bezienswaardigheden in de 
nabijgelegen stadjes en de prachtige land-
schappen zijn de troeven van dit schilder-
achtig plaatsje.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Ca' Vittoria

Ligging: dit hotel ligt heerlijk rustig, in het kleine centrum van het gehuchtje 
Tigliole d'Asti. Neem vooral de tijd om deze schilderachtige regio te verkennen. 
De klassiekers Asti (8,5 km), Alba (25 km), Alessandria (32 km) en Torino (71 km) 
zijn absolute aanraders. Ook Barolo (50 km) loont de moeite, en uiteraard laat 
een lekker Barolowijntje zich niet versmaden... Overal nodigt de mooie natuur 
u uit tot beleven en ontdekken. Onderweg komt u vele ingeslapen dorpjes, 
kastelen en wijngaarden tegen.
Transport: per auto: 995 km (Brussel), 836 km (Parijs), 1.201 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 90 km.
Faciliteiten: inkom, receptie en een gezellige ontbijtruimte. Het restaurant, 
verdeeld over diverse ruimtes, met een warm, sfeervol interieur is vermaard in 
de streek (1 Michelinster). De keuken is een creatieve mix van traditionele en 
hedendaagse ingrediënten. De wijnkaart is zowel nationaal als internationaal 
gericht. Een mooi buitenzwembad (6 x 12 m, april-oktober) met ligstoelen en 
parasols wordt omringd door een rustgevende tuin. Groot terras. Gratis sauna 
en gratis fietsen (volgens beschikbaarheid). In de omgeving: tennis op 500 m, 
manege op 2 km, golf op 10 km.
Kamers: u voelt zich meteen thuis in het uitnodigende Ca' Vittoria. Er zijn 
slechts 10 kamers (18 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), elk met een individueel 
karakter. Sommige kamers hebben een balkon (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 8 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 70% korting, 1 kind van 9 t/m 12 jaar geniet 50% korting (inclusief ont-
bijt).
Bonus: fruit op de kamer. Bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (4 gangen, exclusief 
dranken) (cumuleerbaar met het voordeel 6+1, niet met het voordeel 3+1, 4+1).

Hier vindt u de rust van het verleden terug 
in een palazzo uit de 18de eeuw, gerestau-
reerd met oog voor modern comfort en met 
respect voor de mooie omliggende natuur. 
U logeert er in een piepklein dorpje in 
de omgeving van Asti, in een familiaal 
kader. Het restaurant is van uitstekende 
kwaliteit.

Italië

Piëmonte

UW VOORDEEL PIEV0014 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Tigliole d'Asti
Een vredig, minuscuul 
dorpje in een mooie, 
groene omgeving. U 
bent er verzekerd van 
totale rust. Het enige 
geluid komt van de 
toren van de romaanse kerk San Lorenzo... 
Voor wie de rust wil afwisselen met wat 
meer animatie, is er de levendige, nabij-
gelegen stad Asti, die in het centrum van 
een van de gekendste wijngebieden van 
Italië ligt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Ostelliere

Ligging: landelijk en rustig, omgeven door wijngaarden, in Monterotondo in de 
heuvels van Gavi. Op 4 km van de autosnelweg en op 55 km van de kusten van 
Ligurië. Bezoek Genua, Milaan en Turijn.
Transport: per auto: 973 km (Brussel), 882 km (Parijs), 1.174 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 50 km, Milano Linate en Torino Caselle op 110 km.
Faciliteiten: mooie inkom met de receptie en een gezellige bar. Riant park met 
zonneterras en een buitenzwembad (6 x 12 m, 01/06-15/09). Fitness (gratis), 
stoombad (betalend), massages (betalend). Tussen de wijngaarden ligt het 
gourmetrestaurant La Gallina. Het hotel maakt deel uit van het Villa Sparina 
Resort, een project van de familie Moccagatta met als doelstelling traditie, de 
regio en het toerisme te verenigen. In de omgeving: paardrijden, fietsen en 
trektochten, diverse golfclubs aan voordeelprijzen. Ook in een aantal winkels 
(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 tegelvloer en ze zijn ruim, elegant en allemaal verschillend. Comfort 
kamers (20-25 m², max. 2 personen), junior suites (30-35 m², max. 4 personen, 
met sofabed) of suites (30-40 m², max. 4 personen, met aparte woonkamer die 
kan gebruikt worden als extra slaapkamer voor de 3de en/of 4de persoon). Extra 
bed (3de en 4de volwassene): € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Junior suites en suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
in de (junior) suite van de ouders betaalt € 50/nacht. Enkel in de suites: het 
tweede kind t/m 14 jaar overnacht gratis (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 3 nachten: degustatie van 3 wijnen, salami en focaccia in La 
Cantina di Villa Sparina.

Viersterrenhotel geboren uit de renovatie 
van een herenboerderij uit de 17de eeuw. 
Het hotel ligt op de heuvel van Monte-
rotondo di Gavi en kijkt als een amfi-
theater uit op de bossen en wijngaarden. 
De renovatie werd uitgevoerd met respect 
voor de originele, landelijke architectuur. 
U geniet er van gastvrijheid, 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

UW VOORDEEL PIEV0011 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Monterotondo di Gavi
Een erg klein dorpje 
midden in de char-
mante heuvels van 
Gavi, omgeven door tal-
rijke wijngaarden. Het 
is er kalm en vredig. 
Hier is de natuur bewaard gebleven. U kan 
er nog reeën, dassen, eekhoorns en hazen 
tegenkomen. Een stukje natuur dat de tijd 
heeft weerstaan, weg van de drukte...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Best Western Plus Hotel Genova

Ligging: het viersterrenhotel Best Western Plus Genova is gelegen op een steen-
worp van het treinstation Porta Nuova, op wandelafstand van alle belangrijke 
bezienswaardigheden van de stad. U logeert in een historische wijk, vlak bij de 
Via Roma en de Piazza Carlo Felice. U bent omringd door schitterende gebou-
wen - de Opera en het Palazzo Ducale liggen om de hoek - en karakteristieke 
antiekzaken. In 5 minuutjes wandelt u naar de bekende 'Portici', de overdekte 
galerijen gebouwd door Vittorio Emanuele die vandaag typische restaurantjes 
en boetieks huisvesten. De luchthavenbus stopt op 200 m.
Transport: per auto: 950 km (Brussel), 781 km (Parijs), 1.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Torino op 20 km.
Faciliteiten: het hotel heeft een mooie, elegante inkom en aanpalend een 
leuke, gezellige bar. In de ontbijtruimte, die zich in de kelderverdieping 
bevindt, wacht u elke morgen een lekker ontbijtbuffet. Gratis gebruik van de fit-
ness. Geniet ook van de spa met Turks bad, sauna, emotiedouches, zoutgrot,... 
(betalend, alleen voor +18 jaar tenzij vergezeld van de ouders). Het hotel werkt 
samen met een parkeergarage aan de overkant van de straat (richtprijs: vanaf 
€ 18/24 uur).
Kamers: het Best Western Plus Hotel Genova biedt 91 kamers aan. Ze zijn alle-
maal verschillend qua stijl, van klassiek tot modern. Er zijn geen 2 identieke 
kamers, ze hebben elk een eigen, unieke toets en inrichting. We reserveren voor 
u een classic kamer (20 m²) met een klassieke, functionele inrichting of een 
deluxe kamer met een iets luxueuzere hedendaagse inrichting. Beide types voor 
max. 3 personen. De kamers kunnen zowel parket, tapijt als tegelvloer hebben 
(volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension in een restaurant op 300 m: 
€ 35/dag (4 gangen, 1/4 l wijn, 1/2 l water en 1 koffie).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Best Western Plus Hotel Genova heeft 
een centrale ligging, vlak naast het sta-
tion Torino Porta Nuova en dicht bij alle 
bezienswaardigheden, piazza's, winkels 
en restaurants. Het hotel bevindt zich 
in een klassiek en elegant 19de-eeuws 
gebouw. Zo bent u meteen in de sfeer van 
deze fascinerende stad! Het personeel is 
vriendelijk en biedt u een perfecte service, 
steeds met de glimlach.

Italië

Piëmonte

UW VOORDEEL PIEV0003 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Torino
Een stad met veel 
barokbouwkunst en tal-
rijke musea, waaronder 
het Egyptisch Museum, 
na dat van Caïro het 
tweede belangrijkste 
ter wereld. Het symbool van de stad is de 
hoge Mole Antonelliana die het Nationaal 
Filmmuseum huisvest - van hieruit is het 
panorama op de stad en de Alpen onover-
troffen. Proef een glaasje Bicerin, een 
typisch drankje met koffie en chocolade-
melk dat smaakt als warm fluweel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Best Western Metropoli

Ligging: in het historisch hart van de stad, aan een van de mooiste pleinen 
van Genua, omgeven door palazzi uit de 16de eeuw. Het Teatro dell'Opera en 
het Palazzo Ducale liggen op enkele passen, net zoals de musea in de Via 
Garibaldi en de antiquairs. Via een korte wandeling door sfeervolle steegjes 
komt u bij het vermaarde Aquarium (zeker bezoeken), het grootste in Europa. 
Deze boeiende stad gelegen aan de Ligurische Zee is ook de hoofdstad van 
de regio Ligurië. Genua is een geschikt vertrekpunt voor excursies langs de 
kust met zijn bijzondere stadjes: van San Remo (146 km), Arenzano (26 km), 
Portofino (36 km), Rapallo (29 km), Sestri Levante (49 km), Le Cinque Terre 
(98 km),... tot Portovenere (116 km). Genua is bovendien een ideale uitvalsbasis 
voor het bezoeken van Piëmonte, gelegen 'aan de voet van de bergen' met een 
mooie natuur, waar de oorsprong van de slow food ligt met heerlijke wijnen, 
truffels, hazelnoten,...
Transport: per auto: 1.040 km (Brussel), 903 km (Parijs), 1.199 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 7 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn cosy en elegant ingericht en 
bestaan uit mooie, uitnodigende salons, een bar en een ontbijtruimte. Het 
ontbijtbuffet is royaal voor een prima start van de dag - de verse fruitsalade 
en de lekkere focaccia worden alom gewaardeerd. In de lounge beschikt u over 
de receptie en een internethoekje. Publieke garage op ca. 300 m van het hotel 
(vanaf € 22/24 uur onbewaakt, vanaf € 25/24 uur bewaakt - ter plaatse te beta-
len).
Kamers: 52 kamers (17 m², extra bed (3de en 4de volwassene: vanaf € 21/nacht) 
met veel smaak ingericht in pasteltinten, met meubels in notelaar en parket-
vloeren. Alle modern comfort is aanwezig. De kamers beschikken over bad (12) 
of douche (36).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: fruitmand en spumante voor jonggehuwden.

De Best Western Metropoli is een excellent 
driesterrenhotel met een topligging in het 
historisch centrum van de stad. De mooie 
hall en de elegante salons zijn gedeco-
reerd met hedendaagse schilderijen. U 
geniet hier van een knap kader, een ont-
spannen sfeer en het prima comfort eigen 
aan het label.

Ligurië
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Genova
Genua heeft het groot-
ste historisch centrum 
van Europa en een 
befaamd Aquarium. 
Het is de belangrijkste 
havenstad van Italië en 
was altijd al een invloedrijke zeemacht. 
De Familie Doria die hier in de 16de eeuw 
leefde, bevorderde sterk de schone kuns-
ten. U ontdekt er paleizen, schilderijen, 
beeldhouwwerken, musea,... en tal van 
evenementen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/ligurie/best_western_metropoli/235417i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


177

BED & BREAKFAST CHARME

P FR
EE

€ €

Relais del Maro Albergo diffuso

Ligging: de 3 huisjes liggen verdeeld over het dorpje, allemaal in het centrum. 
Rust is hier het kernwoord. De ligging leent zich perfect voor het bezoeken 
van deze regio die, behalve de kust, nog niet zo toeristisch is. U vindt er olijf-
gaarden en mooie, uitgestrekte landschappen. Aan de levendige Bloemenriviera 
kan u overdag genieten van het strand en 's avonds van talloze ontspannings-
mogelijkheden. De badplaats Alassio ligt op 41 km, het mondaine Sanremo en 
het Regionaal Natuurpark van de Ligurische Alpen beide op 50 km.
Transport: per auto: 1.150 km (Brussel), 928 km (Parijs), 1.323 km (Amsterdam). 
Luchthaven Nice op 107 km, Genova op 123 km.
Faciliteiten: in het hoofdgebouw de receptie en de bar (beide open 8-21u30), 
alsook de ontbijtruimte voor een lekker, verzorgd ontbijt. Gratis thee met 
zoetigheden in de namiddag (15-19 uur). Aangename tuin die uitgeeft op het 
dorpje. Er is een gezellig en charmant terras; mogelijkheid tot lichte lunches 
(12.30-15 u). Buitenzwembad met poolbar. Er zijn ligstoelen, parasols en hand-
doeken beschikbaar. Massages op aanvraag. Lift (enkel in het hoofdgebouw). 
Privéparking (vanaf € 8/24 uur, vooraf te reserveren). Verhuur elektrische fietsen 
(vanaf € 60/dag, vooraf te reserveren).
Kamers: het hotel is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 14 kamers ver-
spreid liggen over 3  gebouwen: Casa Madre (hoofdgebouw), Casa nel Borgo 
90 m verder, en Casa del Fienile op 150 m. De kamers zijn een echte thuis weg 
van huis: de decoratie creëert een zalig comfortgevoel. Voor max. 2 personen: 
standaardkamer (18 m², tweepersoonsbed 140 cm). Voor max. 4 personen: classic 
kamer (18-27 m²) of suite (41 m²). Alle kamers hebben parketvloer. Extra bed 
(3de en 4de volwassene): € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic kamers en suites: 2 kinderen van 4 t/m 
7 jaar op de kamer van de ouders betalen elk € 20/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Elena en haar ouders Piera en Claudio 
verwelkomen u met open armen in 3 knap 
gerenoveerde handelshuisjes in het 
dorpje Borgomaro. Service met de glim-
lach is hier het motto, u zult zich dan ook 
meteen thuis voelen. De fraaie kamers 
stralen gezelligheid uit en u begint de dag 
met een uitstekend ontbijt met huisge-
maakte producten.

Italië

Ligurië

UW VOORDEEL LIGV0042 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Borgomaro
Typisch Ligurisch 
dorpje aan de 
Imperorivier. Het water 
kabbelt langs de hui-
zen die elk hun plaats 
lijken op te eisen langs 
de oever. De kerk dateert uit de 17de eeuw 
en de bruggetjes over de rivier zijn een en 
al charme. Op 15 km ligt Imperia aan de 
gekende Bloemenriviera, die getypeerd 
wordt door de kleurige huisjes aan de 
kust.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Metropole & S. Margherita

Ligging: op 150 m van het centrum, een sfeervolle ligging langs de kustweg 
naar het mondaine Portofino (op 6  km, ook per boot bereikbaar). In Santa 
Margherita Ligure zijn er heel wat watersportmogelijkheden. Toffe uitstappen: 
Nozarego, het panoramisch terras op de Golf van Tigullio, het Parco di Portofino 
(te voet bereikbaar), de abdij San Fruttuoso, het oude vissersdorp Camogli 
(10 km), Rapallo (3 km), Genova (30 km), de kliffen van Le Cinque Terre (76 km).
Transport: per auto: 1.064 km (Brussel), 942 km (Parijs), 1.236 km (Amsterdam). 
Luchthaven Genova op 35 km. Treinstation Santa Margherita Ligure op 150 m. 
Bus naar Rapallo op 20 m, naar Portofino op 150 m.
Faciliteiten: inkom, receptie, bar (10-23 uur). Bij mooi weer kan u heerlijk bui-
ten ontbijten. Het restaurant serveert zowel lokale, nationale als internationale 
gerechten. Bar en restaurant aan het strand open voor de lunch (juni-midden 
september, niet geldig voor halfpension). Mooi buitenzwembad (15 x 5 m, mei-
september), ligstoelen en parasols gratis. Op het strand gratis strandstoel en 
parasol, ligstoel betalend. Fitness, Turks stoombad en sauna (gratis), massages 
op aanvraag (betalend). 2 Liften in het hoofdgebouw en 1 lift in het bijgebouw 
de Villa Porticciolo. Parking vanaf € 20/24 uur, garage vanaf € 24/24 uur. In de 
omgeving: tennis op 1,2 km, golf (18 holes) op 3 km.
Kamers: 57 comfortabele kamers met parket in het hoofdgebouw en de Villa 
Porticciolo. Standaardkamers (14-16 m², max. 2 personen) of kamers met zee-
zicht of zicht op de tuin (16-17 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) 
vanaf €  53/nacht). Junior suites (18-21 m², max. 2 personen) op de boven-
ste verdieping met balkon en suites (30 m²) op het gelijkvloers met tuintje, 
geschikt voor families met kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht. Enkel in de kamers met zeezicht of zicht op 
de tuin: 1 kind van 2 t/m 10 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting 
op de 'extra bed' prijs.
Bonus: 20% korting in het restaurant (uitgez. dranken).

Warme gastvrijheid en een uitmuntende 
traditionele service sinds 1897. De mooie 
tuin van het hotel leidt rechtstreeks 
naar het privéstrand. Een pittoresk 
oord, omgeven door een mooi park, met 
een goede ligging om de schitterende 
Ligurische kust te verkennen. Een top-
adresje dat u zal verrassen!

Ligurië

UW VOORDEEL LIGV0038 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Santa Margherita Ligure
Mooie, aangename 
en geanimeerde bad-
plaats met vele res-
taurants, bars, gelate-
rie en winkeltjes. De 
gekleurde huizen her-
inneren aan het vissersverleden en er is 
een historisch centrum. In de haven liggen 
hoofdzakelijk dure jachten, naast een klei-
ner aantal vissersboten. Het keienstrand is 
deels vrij toegankelijk en wordt deels com-
mercieel uitgebaat.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Palazzo San Lorenzo Hotel & Spa

Ligging: het Palazzo San Lorenzo bevindt zich in de middeleeuwse bovenstad 
Colle Alta, binnen de eeuwenoude muren van het historisch centrum. U bent 
er omringd door magnifieke gebouwen daterend uit de middeleeuwen. Neem 
vooral de tijd om door de nauwe straatjes te dwalen... Als souvenir voor de 
thuisblijvers neemt u uiteraard glaswerk mee. In de grootste kristalwinkel, de 
Cristallerie Mezzetti, vindt u mooie, handgeblazen wijnglazen, prachtige vazen 
van Arnolfo di Cambio en gezeefdrukt glaswerk. Colle di Val d'Elsa is interessant 
gelegen tussen de città d'arte (kunststeden) Siena (30 km) en Firenze (57 km).
Transport: per auto: 1.253 km (Brussel), 1.188 km (Parijs), 1.427 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 65 km.
Faciliteiten: in een indrukwekkende hal zijn de receptie, de lounge en een 
internethoekje gevestigd. Trendy bar. In restaurant Sopra le Mura geniet u in 
een charmant kader van een verfijnde Toscaanse keuken. Het ontbijt neemt u 
op de overdekte binnenkoer, het glazen plafond zorgt voor extra lichtinval. 
Wellnesscenter (vanaf 14 jaar) met binnenzwembad, sauna, Turks bad en tal van 
massageruimtes (betalend).
Kamers: de 48 moderne, ruime kamers zijn erg elegant. Minibar (flesjes water) 
en parket. Classic kamers (20 m², max. 2 personen) of superior kamers (25 m², 
bubbelbad, max. 3 personen). Extra bed (3de persoon): € 21/nacht. Prijzen op 
aanvraag: deluxe kamers (25 m², zicht op het historisch centrum), junior suites 
(30 m², bubbelbad, gratis toegang tot het wellnesscenter) en nog ruimere suites 
(40 m², bubbelbad, gratis toegang tot het wellnesscenter).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Een knap viersterrenhotel met een heel 
eigen karakter. In 1635 liet de aarts-
bisschop Ursimbardi dit historisch paleis 
bouwen om er een ziekenhuis in onder 
te brengen. Dankzij de nieuwe eigenaars 
functioneert het imposante gebouw van-
daag als luxueus designhotel. U logeert 
hier in het hart van een historische stad.

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0182 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Colle di Val d'Elsa
Het schilderachtige 
Colle di Val d'Elsa 
bestaat uit een bene-
den- en een bovenstad, 
elk met een individueel 
karakter. De bovenstad 
omvat het historisch centrum met middel-
eeuwse architectuur. De benedenstad is 
moderner. Colle di Val d'Elsa produceert al 
sinds 1300 glaswerk en is wereldbefaamd 
voor zijn kristalbewerking.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Park Hotel Chianti

Ligging: het centrum van Tavarnelle ligt op een 5-tal km, de autosnelweg 
Firenze-Siena op 100 m, de afrit van de autosnelweg A1 Milano-Firenze-Roma 
op 16 km. Dit hotel is strategisch gelegen. Er is een busverbinding naar Firenze 
en Siena (halte op 200 m). Een greep uit het excursie-aanbod: het lieflijke San 
Gimignano (24 km), de vermaarde kristalstad Colle di Val d'Elsa (19 km), het 
kleine, ommuurde Monteriggioni (28 km), het mooie Volterra (45 km), Siena 
(40 km),... En uiteraard de Chiantiroute, die u van hieruit vlot kunt vervoegen: 
Radda in Chianti (26 km) en Gaiole in Chianti (35 km) bijvoorbeeld.
Transport: per auto: 1.231 km (Brussel), 1.173 km (Parijs), 1.396 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 20 km.
Faciliteiten: u treft hier een kleine inkom met de receptie, een bar en een 
leuke ontbijtzaal. In de mooie tuin wacht u een terras en een buitenzwembad 
(15 x 8 m, mei-september). Poolbar, gratis ligstoelen en parasols. Handdoeken 
(betalend). Fietsverhuur.
Kamers: we reserveren voor u een van de 43 gezellige kamers (18 m²). Ze beschik-
ken over alle comfort, een balkon en laminaat of parket. Naar keuze: classic 
kamers, of superior kamers met zicht op het zwembad of de tuin. 20% Korting 
op 1 extra bed (3de volwassene) in beide kamertypes. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik (classic).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 11 jaar) in een restaurant naast het hotel gelegen, of een 
restaurant op 4 km (3 gangen).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind t/m 6  jaar overnacht gratis op de 
kamer van de ouders (ontbijt niet inbegrepen,), 1 kind van 7 t/m 11 jaar geniet 
50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Prettig en erg verzorgd hotel met een 
persoonlijke service. De ligging in de 
schitterende heuvelachtige streek van de 
Chianti, op 15 minuten van Firenze en op 
30 minuten van Siena, is ideaal voor het 
verkennen van Toscane. Zowel voor een 
bezoek aan de historische steden, als aan 
het magische platteland zit u hier perfect. 
Familiaal gerund.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0015 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Barberino Tavarnelle
Tussen Firenze (op 
15 km) en Siena (op 
40 km). Tavarnelle is 
omringd door groene 
heuvels en ligt rus-
tig genesteld in het 
Toscaanse landschap, midden in de 
Chiantistreek. Dit is een uitstekende uit-
valsbasis om de Chiantiroute te verkennen 
met Greve in Chianti (25 km), Castellina in 
Chianti (17 km),...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Park Hotel La Pineta

Ligging: in de heuvels in hartje Lunigiana, een regio rijk aan geschiedenis en 
traditie en gekend voor middeleeuwse kastelen en dorpen, mooie landschappen, 
een gezond klimaat en rust. Het hotel ligt op 6 km van Pontremoli. Excursie-
mogelijkheden: de stad Fivizzano, het gehucht Villafranca in Lunigiana met zijn 
artisanale winkeltjes, de kastelen van Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo 
en Licciana Nardi. Ook Aulla (burcht), Equi Terme (grotten en thermen) en 
Casola in Lunigiana (de poort tot het Parco delle Alpi Apuane) lonen de moeite. 
Op een 25-tal kilometer ligt de havenstad La Spezia met vlotte treinverbindin-
gen naar Cinque Terre.
Transport: per auto: 1.074 km (Brussel), 1.013 km (Parijs), 1.262 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 90 km.
Faciliteiten: inkom, receptie en publieke bar. Restaurant Da Giovanni met 
lokale specialiteiten, populair bij de plaatselijke bevolking. Tuin met buiten-
zwembad (8 x 16 m, 01/05-30/09, zout water) met bubbelbad, gratis ligstoelen 
en parasols, handdoeken betalend. Gratis fietsen en tennis.
Kamers: 40 verzorgde kamers in het hoofdgebouw of in de dependance op 100 m. 
Tegelvloer. Classic kamers (17-20 m², max. 2 personen) of een familiekamer (23-
25 m², max. 4 personen). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (classic). Extra 
bed 3de en 4de volwassene in een familiekamer: 20% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel). Volpension: € 23/dag (vanaf 8 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 6 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders, 2 kinderen van 7 t/m 12  jaar 
genieten elk 50% korting (inclusief half- of volpension). 1 Kind van 3 t/m 15 jaar 
op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 30% korting - de volwassene 
betaalt dan de prijs in een tweepersoonskamer (inclusief halfpension).
Bonus: jonggehuwden: fruitmand en 2 flessen wijn.

Dit etablissement is mooi gelegen mid-
denin de natuur. De locatie is ideaal voor 
natuurliefhebbers die houden van wande-
len, fietsen en tochten in de groene omge-
ving, afgewisseld met cultuur. Het is een 
familiaal en kindvriendelijk hotel waar u 
een ontspannen verblijf zult doorbrengen.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0148 X1
• Vroegboekvoordelen

Mulazzo-Cravilla di Groppoli
Mulazzo is een gehucht 
van Byzantijnse origine. 
Bezienswaardig zijn 
de achthoekige toren, 
'Di Dante' genoemd 
omdat Dante Alighieri 
hier destijds logeerde, en overblijfselen 
van het kasteel van de familie Malaspina 
uit de 18de-19de eeuw. Mulazzo is omge-
ven door een prachtige natuur met mooie 
dorpjes en heel wat kastelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Costa d'Orsola

Ligging: een zalig groene, pastorale locatie, op 3  km van Pontremoli. De 
Lunigiana is een regio rijk aan geschiedenis en traditie, bekend om zijn middel-
eeuwse kastelen en dorpen, zijn mooi landschap, zijn gezond klimaat en de 
rust. Bushalte op 100 m. Excursiemogelijkheden: de nobele stad Fivizzano, het 
gehucht Villafranca in Lunigiana met zijn artisanale winkeltjes, de kastelen 
van Filattiera, Bagnone, Comano, Fosdinovo en Licciana Nardi. Mulazzo is van 
Byzantijnse origine. Andere mogelijkheden zijn Aulla (burcht), Equi Terme 
(grotten en thermen), Casola in Lunigiana (de poort tot het Parco delle Alpi 
Apuane) of Le Cinque Terre (5 sublieme dorpjes aan de kust van Ligurië). Zonder 
Carrara (marmer) op 54 km en Parma (voor zijn heerlijke Parmezaanse kaas en 
Parmaham) op 88 km te vergeten.
Transport: per auto: 1.070 km (Brussel), 1.034 km (Parijs), 1.259 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 90 km.
Faciliteiten: u treft er een kleine receptie (gratis wifi), een bar en een res-
taurant met typische gerechten uit de Lunigianastreek, bereid met biologische 
producten, afkomstig van de agriturismo zelf. In de tuin een openluchtzwembad 
met zout water (13 x 6 m, mei-september), gratis ligstoelen en parasols. Gratis 
tennis. Geen lift (2 verdiepingen). In de omgeving: golf (4 holes) op 4 km.
Kamers: de 14 kamers zijn gezellig ingericht in verschillende kleuren, elk met 
individueel karakter. De stijl is typisch Toscaans met terracottavloeren en 
smeedijzeren bedden. De meeste kamers bieden een mooi uitzicht op de groene 
omgeving. Standaardkamers (16 m², max. 3 personen, extra bed (3de persoon) 
vanaf € 30/nacht) of familiesuites voor maximum 4 personen (35 m², 2 slaap-
kamers en 1 badkamer). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (4 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 18  jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt of halfpension).

Een oud, landelijk gehuchtje - een groe-
pering van boerderijen uit de 16de eeuw - 
werd omgebouwd tot een gezellige agritu-
rismo. De ligging op de top van een heuvel 
in een prachtige, groene omgeving is heer-
lijk rustig en inspirerend. Het is een ideale 
plaats om een vakantie in harmonie met 
de natuur te beleven.

Toscane
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Orsola-Pontremoli
De noordelijke poort 
tot de Lunigianastreek, 
en een typisch middel-
eeuwse stad. Het 
Castello del Piagnaro 
werd gerestaureerd en 
huisvest nu het Museo delle Statue Stele. 
Belangrijke monumenten zijn de kathe-
draal, diverse kerken - vaak in barokstijl - 
en een van de eerste theaters in Italië: het 
Teatro della Rosa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Plaza e de Russie

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

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

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0005 N1
• Gratis nachten

Viareggio
Dit is zowat de popu-
lairste badplaats langs 
de Versiliakust. U vindt 
er verzorgde zand-
stranden met tal van 
voorzieningen (verhuur 
van ligstoelen, watersporten,...). Er is 
eveneens een zone met bars, restaurants 
en winkels met aansluitend de wandelpro-
menade. Bewonder de opmerkelijke villa’s 
en hotels in Libertystijl (art nouveau), 
gebouwd in de jaren twintig.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Villa La Borghetta

Ligging: op 300 m hoogte, op een domein van 1.500 m² in een klein gehucht. 
Een wondermooi natuurlijk kader, tussen de heuvels van de Valdarno- en de 
Chiantiregio, dicht bij de romaanse kerk van Gaville. Het middeleeuws centrum 
van Figline Valdarno ligt op 3 km (treinstation en dagelijkse bus naar Firenze). 
Voor de shoppingliefhebbers zijn er diverse outletstores in de omgeving (Prada, 
Dolce & Gabbana,...).
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel), 1.138 km (Parijs), 1.379 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 40 km.
Faciliteiten: de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes zorgt voor een 
heerlijk thuisgevoel. Op het gelijkvloers bevinden zich de receptie en een ruime 
hall, en het wellnesscenter dat gratis toegankelijk is voor onze klanten (nor-
maal € 20). Op de eerste verdieping vindt u het restaurant. De bar en het salon 
liggen op de tussenverdieping. Buitenzwembad met bubbelbad en barservice. 
Kooklessen op aanvraag. Paardrijden in de omgeving.
Kamers: slechts 18 kamers, elegant ingericht met klassieke materialen, hand-
geschilderde plafonds en muren, en parketvloer. Ze bieden een adembenemend 
zicht op de Toscaanse heuvels. Naar keuze: charme kamers (16-20 m², max. 
2 personen, douche), ruimere romance kamers (20-24 m², max. 3 personen, dou-
che), privilege kamers (20-24 m², max. 3 personen, bubbelbad) of junior suites 
met bubbelbad en/of terras (24-28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen). De kamers bevinden zich op de tweede, derde en vierde verdieping 
van het hoofdgebouw en in het bijgebouw. Extra bed (3de en 4de volwassene): 
€ 51/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind 3 t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel). 
Een bedrag van € 2,50 per persoon is ter plaatse te betalen voor het couvert 
(enkel diner, volwassenen en kinderen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (romance en privilege) of 2  kinderen 
(junior suites) van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betalen (elk) 
€ 31/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: cocktail, fruit en upgrade volgens beschikbaarheid.

Middenin de prachtige Toscaanse heuvels 
ligt de fascinerende Villa La Borghetta, 
volledig gerenoveerd, om u de magie van 
Toscane te laten ontdekken. Het pand kan 
bogen op een lange geschiedenis. U kunt 
nog steeds de ruïnes bewonderen van de 
originele uitkijktoren die eind 14de eeuw 
werd gebouwd.

Toscane

RELAX
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstgeschenk: schuimwijn, 

fruitmand en rode rozen
∙ 3x 3 gangendiner

(exclusief dranken en couvertkosten)
∙ toegang tot het wellnesscenter
∙ 9 schoonheidsbehandelingen per 

koppel

UW VOORDEEL TOSV0168 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

La Borghetta (Figline Valdarno)
Te midden van de schil-
derachtige valleien van 
de Chianti, 26 km ten 
zuiden van Firenze. Op 
gebied van urbanisa-
tie een van de meest 
interessante steden rond Firenze, gelegen 
op de linkeroever van de Arno. De Piazza 
Marsilio Ficino, omgeven door arcades, is 
een typische marktplaats. Figline Valdarno 
biedt heel wat winkelmogelijkheden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Villa dei Bosconi

Ligging: de Villa dei Bosconi is heel rustig gelegen en geniet een schitterende 
locatie in de heuvels van Fiesole, aan het begin van het Bosconigebied. De lig-
ging is ideaal om lange wandelingen te maken en te fietsen. In de omliggende 
boerderijen kan u typische, lokale producten kopen. De villa bevindt zich op 
slechts 1,5 km van het historisch centrum van Fiesole. Bus 7 brengt u om de 
20 minuten vanaf het grote plein vlak bij de Piazza Mino da Fiesole (op 1,6 km) 
naar Firenze (op 8 km, halte Piazza San Marco) - uiteraard een verplichte uit-
stap. De beroemde Chiantiroute is niet veraf (ongeveer 35 km). Bezoek zeker 
ook het lieflijke San Gimignano met zijn 13  torens (op 63 km) en natuurlijk 
het mooie Siena met de indrukwekkende, schelpvormige Piazza del Campo (op 
80 km). De populaire badplaatsen langs de Versiliakust bevinden zich op 100 km.
Transport: per auto: 1.214 km (Brussel), 1.168 km (Parijs), 1.380 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 15 km.
Faciliteiten: bar en een aangenaam terras. Aparte ontbijtruimte waar 's mor-
gens een buffet voor u klaarstaat. Er is geen restaurant in het hotel, maar het 
vriendelijk personeel zal u graag de beste adresjes in de omgeving aanbevelen. 
Mooi buitenzwembad (15 x 6 m) in de tuin van de villa (mei-september) met 
gratis ligstoelen en parasols. Geen lift. In de omgeving: tennis op 4 km, golf 
(18 holes) op 25 km.
Kamers: de 21 compacte, comfortabele en heldere kamers zijn ingericht met 
klassiek kersenhouten meubilair. We reserveren voor u een superior kamer (18-
20 m²) met airconditioning (juni-september) en parket of terracottavloer. Geen 
wifi op de kamer, wel in de gemeenschappelijk ruimtes. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Villa dei Bosconi biedt een serene, ont-
spannen sfeer en een ideale ligging voor 
een bijzondere mix van natuur en cultuur. 
Het is heerlijk vertoeven in de tuin, aan 
het zwembad of op het terras, uitkijkend 
op een schitterend heuvellandschap. Een 
eenvoudig, heel verzorgd en aangenaam 
adresje met behulpzaam personeel.

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0200 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Fiesole
Gelegen midden in 
de heuvels van het 
Toscaanse platte-
land, uitkijkend op 
het dal van de Arno 
en het nabij  gelegen 
Firenze. U treft er belangrijke Etruskische 
en Romeinse overblijfselen, o.m. het 
Romeins theater dat tijdens de zomer 
gebruikt wordt voor het jaarlijkse Estate 
Fiesolana Festival (opera, ballet, concer-
ten, film en drama).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Andreaneri

Ligging: rustig, op 250 m van de zee. U bevindt zich op 400 m 
van het centrum van Marina di Pietrasanta en op 3,5 km van 
Pietrasanta. Het luxueuze Forte dei Marmi bereikt u na 4 km. 
Carrara, vermaard omwille van het marmer, ligt op 23 km.
Transport: per auto: 1.161  km (Brussel), 1.057  km (Parijs), 
1.327 km (Amsterdam). Luchthaven Pisa op 35 km, Firenze op 
95 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit de 
inkom met de receptie, een tv-ruimte en een bar. In het res-
taurant wordt zowel de lokale als internationale keuken geser-
veerd. Op het terras kunt u genieten van het ontbijtbuffet of 
's avonds van een aperitiefje. Het strand voor het hotel is beta-
lend (u geniet als hotelgast van voordeeltarieven).
Kamers: een totaal van 43 comfortabele kamers (14 m², max. 
3 personen, extra bed (3de volwassene): 20% korting) die net 
en verzorgd zijn. Ze beschikken steeds over een balkon.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (keuzemenu). 
Volpension: € 22/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 4 t/m 12  jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief half-
pension).

Charmant en stijlvol driesterrenhotel vlak bij zee, gerund door 
de eigenaars zelf. Vriendelijke service, een lange traditie van 
gastvrijheid en een rustig, aangenaam kader.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0189 X0
• Vroegboekvoordelen

Marina di Pietrasanta
Een levendige badplaats langs de Versiliakust met mooie 
zandstranden, talrijke restaurantjes, gezellig bars en leuke 
winkeltjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/andreaneri/235078i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Antico Borgo Il Cardino

Ligging: dit plaatsje is voortreffelijk gelegen halfweg tussen het pittoreske San 
Gimignano en het typische Volterra, en laat u toe heel wat excursies te maken 
in deze schitterende streek. Vanuit het hotel geniet u van een panoramisch 
uitzicht op de groene omgeving. U zit op een boogscheut van het piepklein 
middeleeuws centrum, dat gemakkelijk te voet te bereiken is. Enkele tips voor 
trips in de regio: in de eerste plaats het gezellige San Gimignano op 10 km, het 
karaktervolle Volterra op 16 km, Siena met de Piazza del Campo op 36 km, het 
kleine ommuurde Monteriggioni op 22 km, Colle di Val d'Elsa, gekend voor zijn 
kristal, op 11 km en het typisch centrum van Casole d'Elsa op 13 km. Uiteraard 
mag u ook Firenze (40 km) en Pisa (60 km) niet vergeten.
Transport: per auto: 1.264 km (Brussel), 1.201 km (Parijs), 1.449 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 45 km, Pisa op 61 km.
Faciliteiten: kleine receptie, ontbijtruimte. Bij mooi weer ontbijt u op het 
terras. Op aanvraag zijn drankjes, koude snacks of typisch Toscaanse hapjes 
(salami, ham, kaas,...) én een zeer goede selectie wijnen te verkrijgen. Op 1 km 
vindt u een restaurant en een pizzeria. In de tuin beschikt u over een buiten-
zwembad (8 x 16 m, mei tot en met september) met gratis ligstoelen en parasols 
(handdoeken betalend), speelpleintje voor de kleintjes. Het hotel werkt met 
een gids die u ter plaatse kunt boeken en die u met zowel de bekende als de ver-
borgen parels van de streek zal laten kennismaken. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: slechts 12 kamers (15-17 m²). Ze zijn gezellig ingericht in de traditio-
nele, sobere Toscaanse 'Arte Povera' stijl met terracottavloeren en smeedijzeren 
bedden. We reserveren voor u een superior kamer met terras (max. 3 personen, 
extra bed (3de volwassene): vanaf € 48/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting.

Sympathieke Bed and Breakfast, fantas-
tisch gelegen om deze mooie streek te 
leren kennen. Deze 'Antico Borgo' werd 
volledig gerenoveerd en omgebouwd 
tot een sober, maar comfortabel verblijf. 
Gezelligheid, familiale sfeer, ongedwon-
genheid en een knusse omgeving staan 
hier centraal.

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0179 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Castel San Gimignano
Dit klein middeleeuws 
dorpje geniet een idea-
le ligging tussen de 
twee karakteristieke 
steden San Gimignano 
(op 10 km) en Volterra 
(op 16 km). Een perfecte uitvalsbasis om 
de omgeving te verkennen dus. In het 
kleine centrum van Castel San Gimignano 
vindt u een bar, een supermarktje en een 
restaurantje.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Byron

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

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

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0206 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Forte dei Marmi
In de 16de eeuw was 
Forte dei Marmi een 
opslagplaats van mar-
mer, vandaar de naam 
van het stadje. Deze 
mondaine badplaats 
aan de Versiliakust is bekend voor zijn 
mooie zandstranden en bijzonder popu-
lair bij de high society. U treft er dan ook 
heel wat restaurants, bars en discotheken. 
Forte dei Marmi is de geboorteplaats van 
Paola Ruffo di Calabria, de 6de koningin 
van België.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Dimora Casa Eugenia

Ligging: aan de oever van een kleine rivier, tussen rotsen en watervallen, ligt 
het middeleeuws dorpje Loro Ciuffenna. Dimora Casa Eugenia ligt vlak bij de 
Ponte a Buriano, de romaanse brug die waarschijnlijk door Leonardo da Vinci 
op de achtergrond in de Mona Lisa gebruikt werd. U verblijft hier precies in 
het midden van de driehoek Firenze (57 km), Arezzo (25 km) en Siena (66 km). 
Deze charmante steden zijn op korte tijd makkelijk te bereiken. Op zo'n 15-tal 
km strekt de regio Casentino zich uit, een heuvelachtig gebied dat befaamd is 
voor zijn rijke paddenstoelenoogst. Stia, een levendig dorpje aan de Arno, ligt 
op 56 km, het boeiende middeleeuwse Lucignano op 63 km en het ommuurde 
Cortona, een van de oudste steden van Toscane, op 90 km.
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel), 1.195 km (Parijs), 1.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 55 km, Pisa op 150 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie, lounge. De gezellige ontbijtruimte biedt 
een prachtig zicht op de rivier. Bij mooi weer kan u op het terras ontbijten, dat 
eveneens uitkijkt op de rivier. In de buurt bevinden zich enkele uitstekende res-
taurants. Kleine tuin (80 m²). Geen lift (3 verdiepingen). Gratis publieke parking 
op 50 m. In de omgeving: tennis, minigolf en trekking.
Kamers: 7 mooie, uniek ingerichte kamers: classic (17 m²) of deluxe (24 m², 
zithoek). U beschikt over bad (2) of douche (5). De kamers hebben tegelvloer en 
geven uit op de rivier of op het stadje. Tweepersoonskamer voor alleengebruik 
(classic). Extra bed (3de volwassene): € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene) in 
een nabijgelegen restaurant (3 gangen met bediening aan tafel). Kindermenu 
t/m 9 jaar ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 27/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een fabelachtig hotelletje (1300) in 
het vredige Loro Ciuffenna. De histori-
sche authenticiteit van de Dimora Casa 
Eugenia wordt bevestigd door de fresco's 
in de lounge. Carlo en Francesca run-
nen hun 'Casa' uiterst professioneel. Een 
excellente service, een gastvrij onthaal en 
mooie kamers zijn hier de sleutelwoorden.

Italië

Toscane

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een classic kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 3x 3 gangendiner in restaurant Va 

Pensiero
∙ wijntour met degustatie
∙ typische Toscaanse amandelkoekjes

(cantucci)

UW VOORDEEL TOSV0196 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Loro Ciuffenna (Arezzo)
Dit pittoresk stadje 
geniet een ideale ligging 
tussen de 3 karakte-
ristieke steden Firenze, 
Siena en Arezzo. Een 
voortreffelijke uitvals-
basis om kunststeden, culturele beziens-
waardigheden, natuur- en archeologi-
sche parken, en de Chiantikastelen te 
bezoeken. Sportievelingen raden we een 
mountainbike  tochtje aan doorheen de 
Pratomagno- en Chiantivalleien.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/dimora_casa_eugenia/236401i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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L'Ultimo Mulino

Ligging: in het hart van de Chiantiregio, op een paar minuten van de gekendste 
kastelen en gehuchtjes van de streek. Het hotel is omgeven door een natuur-
park van een ongekende schoonheid. Het centrum van Gaiole in Chianti bevindt 
zich op 6 km, dat van Radda in Chianti op 5 km. Enkele aanbevolen uitstappen: 
uiteraard in de eerste plaats de Chiantistreek met Gaiole in Chianti, Radda in 
Chianti en Castellina in Chianti (16 km). Verder is er Siena met de Piazza del 
Campo op 25 km, het magnifieke San Gimignano met zijn 13 torens op 48 km,...
Transport: per auto: 1.272 km (Brussel), 1.245 km (Parijs), 1.455 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 60 km.
Faciliteiten: de mooie hall is gedecoreerd in een rustieke stijl en telt 13 arca-
den. Kleine bar met open haard. Het restaurant serveert een lekkere Toscaanse 
keuken. Er is een klein amfitheater voor concertjes. De privétuin is mooi geïnte-
greerd in de natuur en heeft een buitenzwembad (22 x 4 m, open 01/05-15/10) 
met ligstoelen, parasols en handdoekenservice. Geen lift (2 verdiepingen). In de 
omgeving: tennis op 4 km, paardrijden op 5 km.
Kamers: 12 kamers met tegelvloer. Ze beschikken over een minibar (enkel fles-
sen water). Classic kamers (20 m²), superior kamers (25 m², bubbelbad) of deluxe 
kamers (30 m², patio). Extra bed (3de volwassene) in alle types: € 55/nacht. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 28/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Midden in de natuur van de prachtige 
Chiantistreek vindt u dit stijlvol en origi-
neel hotel, waar sereniteit en welbehagen 
primeren. Deze oude molen van middel-
eeuwse oorsprong voldoet aan de eisen 
van de heden  daagse reiziger, met respect 
voor de geschiedenis. L'Ultimo Mulino 
wordt uw thuis in de Chiantistreek.

Toscane

DINING
∙ 4 nachten in een classic kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje met borrelhapjes
∙ 1x 3 gangendiner
∙ bezoek aan een wijnkelder met 

wijndegustatie

UW VOORDEEL TOSV0135 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Gaiole in Chianti
Zoals de naam al aan-
geeft, ligt Gaiole in 
Chianti op de Chianti-
route, tussen de wijn-
gaarden en olijfbomen 
die deze streek typeren. 
U wordt er overweldigd door de natuur en 
de rust die deze omgeving uitstraalt. Bij de 
wijnboeren en in de fattorie (landgoede-
ren) wordt u een ruime keuze aan wijnen 
en olijfoliën aangeboden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/lultimo_mulino/234528i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Palazzo Leopoldo

Ligging: binnen de oude, versterkte muren van Radda om optimaal te genieten 
van de gezellige sfeer. De Chiantistreek is een pareltje.
Transport: per auto: 1.277 km (Brussel), 1.209 km (Parijs), 1.455 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 89 km, Pisa op 174 km.
Faciliteiten: Palazzo Leopoldo bestaat uit 2 fraaie, typisch Toscaanse palazzi 
die naast elkaar gelegen zijn. In het oorspronkelijk gedeelte bevinden zich een 
bar en een antieke leeszaal die uitgeven op een panoramisch terras. Zalig de 
zonsondergang hier met een glaasje Chiantiwijn... Uitgebreid ontbijtbuffet in 
de authentieke keuken uit de jaren 1700. Twee restaurants: Il Girarrosto en La 
Perla del Palazzo, beide met een typsich Toscaanse keuken, zij het met een licht 
verschillende touch (2 verschillende chefs). Binnenzwembad. In het naastge-
legen palazzo dat één geheel vormt met Palazzo Leopoldo wacht u een mooi 
zonneterras met 2 bubbelbaden en de sublieme Spa Vignavecchia (betalend), 
die het resultaat is van een zorgvuldige restauratie van de oude wijnkelders 
Vignavecchia in Radda met behoud van de gewelfde plafonds. U kan gratis 
gebruik maken van het buitenzwembad (22 x 4 m) van het hotel L'Ultimo Mulino 
op 4 km. Gratis parkeren net buiten de stadsmuren, op 50 m.
Kamers: 31 uniek ingerichte kamers met originele open haarden, terra  cotta-
vloeren en eeuwenoude fresco's, verspreid over de 2  palazzi, elk met hun 
ontbijtterras. Classic (25 m², max. 3 personen) of superior (30 m², max. 4 per-
sonen). Met mooi uitzicht en voor max. 3 personen: deluxe kamers (35 m²) of 
junior suites (40 m²). Extra bed (3de en 4de volwassene): € 55/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (3 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel) (uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (classic, deluxe, junior suites) of 2 kin-
deren (superior) van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders betalen elk 
€ 28/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

In deze voormalige patriciërswoning gaan 
geschiedenis, kunst en hedendaags com-
fort hand in hand. Het authentiek interieur 
met waardevolle materialen en mooie 
terracottavloeren, de attente service, de 
perfecte ligging en de fijne omgeving 
maken uw verblijf onvergetelijk. Laat u 
betoveren door de charme van Toscane...

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0114 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Radda in Chianti
Dit plaatsje is fantas-
tisch gelegen op een 
heuveltop en heeft zijn 
middeleeuwse charme 
weten te bewaren. Het 
historisch centrum is 
klein, maar gezellig met smalle straatjes, 
eeuwenoude gebouwen, wijnbars en res-
taurantjes. Radda ligt te midden van de 
wijngaarden van de Chiantiroute en biedt 
een prachtig panorama op de valleien.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/palazzo_leopoldo/235177i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dievole Wine Resort

Ligging: een lange weg afgebakend met cipressen brengt u naar dit privé-
domein met een wijngaard van maar liefst 400 ha, op 1,8 km van het centrum 
van Vagliagli. Het Dievole Wine Resort ligt in een rustige omgeving, genesteld 
in de Toscaanse heuvels. Van hieruit bezoekt u vlot de hele Chiantistreek met 
op 13 km Radda in Chianti, op 14 km Castellina in Chianti, op 20 km Gaiole in 
Chianti en op 30 km Greve in Chianti. Siena ligt op 15 km, Colle di Val d'Elsa op 
31 km, San Gimignano op 51 km, Firenze op 60 km,...
Transport: per auto: 1.260 km (Brussel), 1.214 km (Parijs), 1.432 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 75 km.
Faciliteiten: Terrazza bar, typisch à-la-carterestaurant met regionale keuken, 
aparte ontbijtruimte. De wijnkelder kan bezocht worden, met mogelijkheid tot 
degustatie. 2 Mooie zwembaden (mei-september, gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken). Uniek is het project 'Natural path at Dievole' met schitterende 
routes om te wandelen, fietsen of paard te rijden, in 2015 ingewijd door Mario 
Cipollini. Lift in het hoofdgebouw (villa).
Kamers: 28 kamers en suites verspreid over diverse gebouwen. Classic kamers 
op de 2de verdieping van de villa, op de 1ste verdieping van Casa Olivo of in 
het kleinere Casa Dievolino. Knappe deluxe kamers op de 2de verdieping van de 
villa of in het kleinere Casa Dievolino. Beide types 24-30 m². Koelkastje aan-
wezig, tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): € 80/nacht. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik. Appartementen met 1 of 2  kamers beschikbaar (prijs op 
aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (volwassene), 
€ 25/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 40/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: gratis degustatie in de enoteca van het Dievole Wine Resort.

Geniet voluit van la dolce vita en de goede 
dingen des levens: de typisch Toscaanse 
keuken, het rustige platteland en de gast-
vrijheid. Een glaasje wijn op het terras, 
een diner bij kaarslicht en gitaarmuziek in 
de historische wijnkelder,... Dit wijnland-
goed behoorde destijds toe aan een adel-
lijke Florentijnse familie.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0201 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Vagliagli
Dit agrarisch dorpje 
is gelegen in het mid-
den van een prachtige 
vallei in het hart van 
de beroemde, magi-
sche chianti classico- 
wijnstreek. Vagliagli behoort tot de pro-
vincie van Siena. Cipressen en olijfbomen, 
uitgestrek    te wijngaarden, verborgen dorp-
jes en prachtige middeleeuwse gebouwen 
domineren het landschap.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/dievole_wine_resort/234302i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Albergo Villa Marta

Ligging: in een park, tegenover een olijfboomgaard, op 4 km van Lucca. Het 
hotel heeft een eigen restaurant maar wie er eens op uit wil trekken vindt 
voldoende restaurantjes in de omgeving om de diversiteit in de Toscaanse keu-
ken te ontdekken. Ideaal gelegen om op dagtrip naar Pisa (13 km), Viareggio 
(29 km), Montecatini (33 km), Livorno (52 km) en Firenze (82 km) te gaan.
Transport: per auto: 1.195 km (Brussel), 1.076 km (Parijs), 1.360 km (Amsterdam). 
Luchthaven Pisa op 20 km, Firenze op 70 km.
Faciliteiten: ontbijtbuffet (bij mooi weer op het terras). In het restaurant 
Botton d'Oro wordt voornamelijk de traditionele Italiaanse keuken geserveerd. 
Er is een grote mooie tuin met bloemen en bomen rondom het hotel en een 
buitenzwembad (april-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Om de streek te verkennen kan u fietsen huren (volgens beschikbaarheid). Geen 
lift.
Kamers: 18 kamers (airco april-november, tapijt of tegelvloer). We reserveren 
voor u een van de classic kamers (15 m², max. 3 personen) of classic kamers met 
zicht op de heuvel. Extra bed (3de volwassene) in beide types: vanaf 42/nacht. 
Voor max. 2 personen: deluxe kamers met heuvelzicht (18 m²) of 1 suite (20 m², 
in de kapel), beides types met een welkomstdrankje, water, badjassen en pan-
toffels, check-out tot 12 uur, gratis gebruik fietsen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen, vast 
menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 20/verblijf. Enkel in de classic kamers (beide types): 
1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 28/nacht (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: welkomstdrankje.

Albergo Villa Marta is een klassiek voor-
beeld van een 18de-eeuwse historische 
villa in Lucca. Op het domein bevinden 
zich een nieuwbouw, la dependance 
(voormalig dienstgebouw), een grote tuin, 
een neoklassieke kapel en een modern 
zwembad. De gasten stellen de groene 
omgeving, de stilte en de prima keuken 
erg op prijs.

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0231 N1
• Vroegboekvoordelen

Lucca
Lucca is één van de 
kleinere stadjes in 
Toscane maar moet 
zeker niet onderdoen 
voor de anderen. Het 
Romeins amfitheater, 
de prachtige piazza's, de Duomo San 
Martino,... te veel om op te noemen! Een 
prachtig uitzicht hebt u vanaf de Guinigi 
toren... Voor muziekfanaten is er het Lucca 
Summer festival (juni-juli).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/toscana/albergo_villa_marta/234310i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Borgo Tre Rose

Ligging: Borgo Tre Rose kan uitpakken met een ronduit schitterende locatie op 
de groene grens van Toscane en Umbrië, op een heuvel, omgeven door wijn-
gaarden, olijfbomen en cipressen. Borgo Tre Rose ligt centraal op het domein 
van het agrarisch, wijnproducerend landgoed Tenuta Tre Rose, vermeld in de 
boeken van de Amerikaanse schrijfster Frances Mayes, onder meer in haar werk 
'Bella Toscana'.
Transport: per auto: 1.315 km (Brussel), 1.288 km (Parijs), 1.498 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 50 km, Firenze op 120 km.
Faciliteiten: u treft er een receptie (open van 8  tot 20 uur), een bar waar 
u ook lichte maaltijden kunt bestellen en een uitstekend restaurant met een 
mooi terras. Verkoop van wijn, olijfolie, grappa en vin santo. In de fraaie tuin 
beschikt u over een openluchtzwembad (01/05-30/09) met ligstoelen en para-
sols, handdoeken (betalend). Speeltuintje. Betalend: 1 tennisplein met verlich-
ting, paardrijden op 7 km. Op aanvraag: bezoek van de 3 wijnkelders, degustatie 
van de beste wijnen van de streek, kooklessen of schilderlessen op terracotta. 
Bewaakte parking (gratis).
Kamers: de mooie kamers zijn voorzien van alle comfort en hebben een 
terracottavloer. We reserveren voor u naar keuze een classic kamer met tuin-
zicht (17-21 m², max. 2 personen) of met zicht op de bergen (17-21 m², max. 
3 personen) of een junior suite (28-40 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene): € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), 
€ 19/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel (soms 
buffet), kindermenu (2 gangen)).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind (classic zicht op de bergen) of 2 kinderen 
(junior suite) van 4 t/m 8 jaar op de kamer/junior suite van de ouders betaalt 
€ 47/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: fles wijn.

Een perfect bewaard gebleven middel-
eeuws gehuchtje herbergt vandaag 
een wondermooi vakantiedomein. 
6 Toscaanse boerderijen werden omge-
bouwd met respect voor de traditionele, 
regionale stijl en behoud van de originele 
12de-eeuwse structuur. Een zalige oase 
van rust en een ideaal vertrekpunt voor 
excursies.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0154 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Valiano di Montepulciano
Dit plaatsje heeft 
een fantastische lig-
ging midden in de 
Toscaanse heuvels. 
Het dorp Valiano hoort 
bij Montepulciano, 
gelegen op 12 km. Maar liefst 76 hectare 
zijn gewijd aan de wijnen Rosso en Nobile 
van Montepulciano. Wijn, natuur, een 
prachtig landschap en vele excursiemo-
gelijkheden zijn hier aan de orde. Toscane 
op en top!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Tenuta Pianirossi

Ligging: uitermate rustig, Tenuta Pianirossi ligt immers te midden van de wijn-
gaarden en het Toscaanse platteland, een uitverkoren plek om lokale specialitei-
ten en heerlijke wijnen te proeven. Montalcino, waar de beroemde Brunello-wijn 
wordt gemaakt, bevindt zich op 20 km. Grosseto met zijn originele 16de-eeuwse 
muren situeert zich op 40 km. Terme di Saturnia, het charmante Castiglione della 
Pescaia en het prachtige Siena bereikt u na zo'n 60 km.
Transport: per auto: 1.335 km (Brussel), 1.263 km (Parijs), 1.508 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 150 km, Rome op 200 km.
Faciliteiten: receptie. In de gezellige bar kan u een lekker Toscaans wijn-
tje drinken. Iedere ochtend staat een traditioneel ontbijtbuffet voor u klaar. 
Lekkerbekken genieten in het restaurant van een authentiek Toscaanse keuken. 
De kwalitatieve ingrediënten komen uit eigen moestuin en boomgaard of wor-
den geleverd door lokale producenten. Deze agriturismo maakt ook verrukkelijke 
wijn uit de eigen wijngaard, bezoek dus zeker eens de wijnkelder! Aan het 
fantastisch overloopzwembad (mei-oktober) heeft u een indrukwekkend pano-
ramisch uitzicht over het wondermooie landschap (gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken).
Suites: niet meer dan 9 ruime suites, waarvan 7 met panoramisch terras met 
uitkijk op het mooie Toscaanse platteland. Alle suites bestaan uit een aparte 
slaapkamer (in het geval van de familie suite twee), een woonkamer en een 
badkamer. Ze zijn ingericht in een typisch Toscaanse stijl met terracotta vloer, 
ook de alombekende smeedijzeren bedden ontbreken niet. Eén suite zonder ter-
ras (40 m², max. 4 personen), 7 suites met terras (48-60 m², max. 4 personen), en 
één familie suite zonder terras (60 m², max. 6 personen). Extra bed (3de en 4de 
volwassene): € 30/nacht, (5de en 6de volwassene): € 10/nacht.
Maaltijden: 01/07-31/08: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4 gangen, keu-
zemenu, inclusief 1 glas wijn en water). Overige periodes: logies en ontbijt, 
halfpension: vanaf € 34/dag. Uitgez. 17/04.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 4  t/m 6  jaar in de suite 
van de ouders betalen elk € 14/nacht, 2 kinderen van 7 t/m 16 jaar betalen elk 
€ 28/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles prosecco en upgrade volgens 
beschikbaarheid. Bij min. 2 nachten: bezoek aan de wijnkelder en degustatie 
van 5 wijnen + 1 gratis diner of 1 dag fietsen (electrische) +  1 gratis diner 
(cumuleerbaar).

In deze agriturismo beleeft u het ultieme 
Toscaanse vakantiegevoel: een magni-
fieke setting, betoverende uitzichten, een 
lekkere keuken, delicieuze wijnen, een 
subliem zwembad, comfortabele suites, 
een warme gastvrijheid... De eigenaars 
delen met veel enthousiasme hun passie 
voor het platteland en de Italiaanse wijn.

Italië

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0230 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Cinigiano
Een klein dorpje in de 
provincie Grosseto, in 
de bekende, licht glooi-
ende Maremma-streek, 
aan het uiteinde van 
de Val d'Orcia, bekend 
omwille van de truffels. De landschappen 
zijn kleurrijk en verbluffend en de bijzon-
dere lichtinval inspireerde al vele kunste-
naars. Dit dorpje is een perfect vertrekpunt 
voor een (lekkere) ontdekkingstocht door 
het zuiden van Toscane.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Villa San Paolo

Ligging: mooi gelegen op 5 km van het centrum van San Gimignano. Firenze 
ligt op 58 km.
Transport: per auto: 1.254 km (Brussel), 1.196 km (Parijs), 1.420 km (Amsterdam). 
Luchthaven Firenze op 55 km, Pisa op 85 km.
Faciliteiten: het hotel bestaat uit 1 hoofdgebouw en 2 annexen. Receptie en 
lounge. Voor een aperitiefje, informele lunch of snelle snack kan u vanaf 's mid-
dags doorlopend terecht in de bistro Loliva. In het restaurant Lampolla geniet 
u van traditionele Toscaanse gerechten (lunch en diner). Ook het ontbijtbuffet 
is typisch Toscaans. Kookcursussen zijn mogelijk op aanvraag. Buitenzwembad 
(12 x 6 m, open van mei t/m september) met gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken, poolbar. Wellnesscenter Irispa (ca. 1.000 m² - open 10-21 uur) met ver-
warmd binnenzwembad, bubbelbad, sauna, Turks bad, Kneipp-parcours, diverse 
jetdouches,... (betalend, kinderen t/m 11 jaar enkel 10-12 uur). Fitness, biljart 
en tennis (gratis volgens beschikbaarheid). In de omgeving: paardrijden op 
3 km, golf (18 holes) op 22 km.
Kamers: de 78  aangename kamers liggen verspreid over de villa en de bij-
gebouwen. De meeste kamers hebben tegelvloer, enkele tapijt. Naar keuze: ver-
zorgde classic kamers (22 m², powerdouche of bad) of superior kamers met zicht 
op de patio of het terras (26 m², powerdouche of bubbelbad). Extra bed (3de vol-
wassene) in beide types: 30% korting. Tweepersoons  kamer voor alleengebruik.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (3  gangen, keuzemenu met 
bediening aan tafel in restaurant Lampolla).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar geniet 40% korting.
Bonus: welkomstgeschenkje bij min. 4  nachten. 1x Gratis toegang tot het 
wellnesscenter voor 3 uur (vanaf 12  jaar). Upgrade volgens beschikbaarheid. 
Jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: spumante.

Gerestaureerd in een moderne stijl, maar 
in een historische, artistieke en culturele 
context - een harmonieuze combinatie 
van charme en design. De villa is omgeven 
door olijfbomen en een heerlijke tuin met 
zwembad, en kijkt uit op de torens van 
San Gimignano. Dit hotel kreeg het certifi-
caat voor kwaliteit en respect voor de 
omgeving. Gezien de lekkere keuken bie-
den we dit hotel aan in halfpension.

Toscane

UW VOORDEEL TOSV0152 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

San Gimignano
Deze middeleeuwse 
stad ziet u al van in 
de verte door zijn vele 
torens. Van de oor-
spronkelijke 76 torens 
zijn er momenteel nog 
13 overeind gebleven. In San Gimignano 
is het aangenaam slenteren door de typi-
sche straatjes en op de sfeervolle Piazza 
del Duomo en Piazza della Cisterna.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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La Vela

Ligging: u verblijft hier in het centrum van Passignano, op enkele stappen van 
het mooie Trasimenomeer en het historisch stadsdeel. Er is een shoppingcenter 
op 100 m. Het treinstation ligt op 150 m, de ferryboot op 300 m en een strand 
op 1 km. Rechtstreekse treinverbinding naar Firenze (1u30). In de regio kan u 
heel wat bezoeken. Aanraders zijn in de eerste plaats Perugia, hoofdplaats van 
Umbrië (27 km), het schilderachtige Cortona (25 km), Assisi, de stad van Sint-
Franciscus (48 km), het middeleeuwse Gubbio (70 km),...
Transport: per auto: 1.333 km (Brussel), 1.275 km (Parijs), 1.499 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 39 km, Firenze op 143 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie. De gezellige ontbijtruimte is ingericht in 
een moderne stijl en wordt in de namiddag een aangename bar. Het hotel heeft 
een typisch restaurant, Il Passo di Giano, waar de traditionele keuken van de 
regio en verse vis uit het meer worden opgediend. Publiek openluchtzwembad 
aan het strand (1 km). Mogelijkheid om een fiets of scooter te huren.
Kamers: kleinschaligheid is troef met 29 kamers (15 m², extra bed (3de volwas-
sene: € 11/nacht). Ze zijn uitgerust met een kleine badkamer en beschikken 
over een balkon (uitgez. de éénpersoonskamers). Vast tapijt op 2 verdiepingen, 
tegelvloer op 1 verdieping (volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (volwassene), 
€ 12/dag (kind 7 t/m 11 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 
kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de 
kamer van de ouders (inclusief halfpension t/m 6  jaar, inclusief ontbijt van 
7 t/m 11 jaar). 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van 1 volbe-
talende persoon (inclusief  ontbijt) - de volwassene betaalt de prijs in een 
éénpersoonskamer.
Bonus: gratis mand met typische producten tijdens de week van de Palio delle 
Barche (24/07/22-31/07/22). Fles spumante voor jonggehuwden.

Dit gastvrij hotel ligt in het centrum van 
Passignano. Hotel La Vela wordt net als 
het restaurant familiaal gerund, wat borg 
staat voor een aangenaam, alleraardigst 
verblijf. De eigenaars zien persoon-
lijk toe op de netheid en het comfort, 
die dan ook voortreffelijk zijn voor een 
driesterrenhotel.

Italië

Umbrië

UW VOORDEEL UMBV0024 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Passignano sul Trasimeno
Gezellig stadje met his-
torisch centrum langs 
een van de grootste 
meren van Italië, het 
Lago Trasimeno, mid-
den in de glooiende 
heuvels. Langs de promenade liggen heel 
wat bars, ijssalons, winkeltjes,... Hier 
vertrekken boten naar het eiland Isola 
Maggiore. In juli is er de Palio delle Barche, 
een bootwedstrijd met vooraf een stoet in 
typische klederdracht, heel stemmig.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Sina Brufani

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

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

Umbrië

UW VOORDEEL UMBV0036 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Perugia
Een belangrijke univer-
siteitsstad. De geschie-
denis van Perugia kunt 
u herbeleven in de tal-
loze monumenten, ker-
ken en musea. De win-
kelstraat Corso Vannucci is genoemd naar 
de plaatselijke schilder Pietro Vannucci, 
beter bekend als Perugino. De burcht 
Rocca Paolina verzorgt de verbinding met 
het historisch centrum via roltrappen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Perugia
Een belangrijke univer-
siteitsstad. De geschie-
denis van Perugia kunt 
u herbeleven in de tal-
loze monumenten, ker-
ken en musea. De win-
kelstraat Corso Vannucci is genoemd naar 
de plaatselijke schilder Pietro Vannucci, 
beter bekend als Perugino. De burcht 
Rocca Paolina verzorgt de verbinding met 
het historisch centrum via roltrappen.
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Posta Donini - UNA Esperienze

Ligging: rustig, in een botanisch park, op 10 km van Perugia.
Transport: per auto: 1.370 km (Brussel), 1.314 km (Parijs), 1.536 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 15 km, Firenze op 150 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie, bar dei Lecci (7 tot 23 uur). Aangename 
ontbijtruimte in de veranda uitgevend op de riante tuin. U beschikt even-
eens over een verrukkelijk restaurant, Pantagruel, chic en smaakvol ingericht, 
waar u geniet van de heerlijke traditionele Italiaanse keuken en typische 
streekgerechten. Het hotel is omgeven door een erg mooie botanische tuin 
(22.000 m²), waar Etruskische overblijfselen gevonden werden. Mooi buiten-
zwembad (6 x 12 m) met gratis ligstoelen en parasols, poolbar (mei-september). 
Binnenzwembad (13 x 4 m). Spa en wellnesscentrum met 100% bio-verzorgings-
producten (500 m², betalend, toegankelijk vanaf 15  jaar). Gratis parking of 
garage: vanaf € 15/24 uur.
Kamers: 48 ruime, elegante en uiterst charmante kamers, verspreid over de Villa 
Costanza, het hoofdgebouw, en de Villa Laura. Naar keuze reserveren we voor u 
een classic kamer (26 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of een executive kamer 
(32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), beide in de Villa 
Laura of een deluxe kamer (26 m², max. 2 volwassenen) in de Villa Costanza. 
Badjassen en pantoffels zijn aanwezig, minibar met gratis softdrinks. Parket. 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 54/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (3 gangen, keuze-
menu) (uitgez. 17/04 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. in deluxe kamers). Classic en executive: 
1 kind van 3 t/m 14 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclu-
sief ontbijt). Enkel in de executive: dezelfde korting voor 2 kinderen. 1 Kind 
van 3 t/m 14 jaar op de kamer van 1 volbetalende persoon geniet 30% korting 
(inclusief ontbijt), de volwassene betaalt de prijs in een tweepersoonskamer.
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit stijlvol, historisch hotel is het voor-
malig buitenverblijf van de adellijke
familie Donini (1579). De schitterende 
locatie straalt rust uit. Het hotel bestaat 
uit 2 villa's, die met mekaar verbonden 
zijn door een overdekte glazen passage, 
en is een geslaagde mix van modern en 
klassiek. Het gebouw is een waar museum 
met prachtige muurschilderingen.

Italië

Umbrië

DINING
∙ 5 nachten in een classic kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x 3 gangendiner
∙ fles wijn op de kamer
∙ 10% korting op de behandelingen 

in de spa
∙ upgrade volgens beschikbaarheid

UW VOORDEEL UMBV0020 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

San Martino in Campo
Een vredig, landelijk 
gelegen dorpje. De lig-
ging is ideaal om stad 
en platteland te com-
bineren, en om inte-
ressante uitstappen te 
maken in de regio. Hiertoe behoren in de 
eerste plaats het historische Perugia op 
10 km en het mystieke Assisi op 28 km. 
Ook Spoleto, op 65 km, loont de moeite.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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La Corte di Bettona

Ligging: in het historisch centrum. Deze stijlvolle relais staat binnen de 1 km 
lange muren die het middeleeuwse vestingstadje Bettona omringen. Torens, 
bolwerken en ophaalbruggen herinneren aan de Etrusken en de middeleeuwen 
en bieden een magnifiek uitzicht over de vallei en de vruchtbare velden. Te 
bezoeken: de Basiliek van San Francesco, de Basilica di San Pietro en de al even 
mooie Basilica di Santa Maria degli Angeli, het Oratorio S. Andrea met fresco's 
en schilderijen van o.m. Perugino.
Transport: per auto: 1.371 km (Brussel), 1.315 km (Parijs), 1.536 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 19 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie in een huiselijke sfeer. Internethoekje. U 
treft er verder een bar, salons, een leesruimte en een zalig panoramisch ter-
ras. Het bijzonder sfeervol restaurant Taverna del Giullare bevindt zich in de 
gewelfde kelders. Openluchtzwembad (6 x 5 m, 20/04-31/10), ligstoelen en para-
sols zijn gratis, handdoeken betalend. Spa met sauna, Turks bad, zoutkamer, 
massage- en behandelingskamers (betalend). Gratis fitness. Gratis parking: 
4 wagens voor het hotel en 10 wagens buiten de stadsmuur (rechtstreekse trap 
naar het hotel).
Kamers: de 39  karaktervolle kamers hebben parketvloeren en zijn allemaal 
anders. De kamers zijn klassiek ingericht in combinatie met modern comfort. 
Naar keuze: classic kamers (17 m², max. 2 personen, zicht op de straat), deluxe 
kamers (21 m², max. 3 personen, zithoek) of junior suites (23 m², max. 2 perso-
nen, badjassen). Extra bed (3de volwassene): € 29/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht (inclusief  ontbijt). Enkel in de deluxe 
kamers: 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 22/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid, fles 
champagne en ontbijt op bed. Bij min. 3 nachten: gratis transfer heen/terug 
naar de luchthaven van Perugia.

Karaktervol charmehotel in een oud, 
ommuurd pand met authentiek karakter. 
Dikke muren, balken en houten plafonds, 
natuursteen, terracottavloeren en gewel-
ven worden gecombineerd met modern 
meubilair en creëren een stijlvol interieur. 
Het panoramisch terras kijkt uit over de 
heuvels van Umbrië en over de vlakte tot 
aan Assisi.

Umbrië

UW VOORDEEL UMBV0021 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Bettona
Dit ommuurd stadje 
straalt charme en rust 
uit met de sfeer van 
weleer. Bettona is een 
kleine gemeenschap 
in het centrum van 
Umbrië. Het stadje heeft Etruskische ori-
gines en wist zijn middeleeuws karakter 
te behouden. De originele stadswallen 
die nog in goede staat verkeren en een 
Etruskische tombe getuigen hier nog van.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Malvarina Albergo diffuso

Ligging: iets in de hoogte gelegen op het platteland, wat zorgt voor een memo-
rabel uitzicht, op een heerlijk rustig landgoed. Het centrum van Assisi ligt op 
6 km, de hoofdplaats van Umbrië, Perugia, op 25 km. Aanraders zijn ook Trevi 
op 27 km, Gubbio op 55 km, Spoleto op 42 km en Orvieto op 93 km. En op 24 km 
ligt Montefalco, het dorpje waar de bekendste wijn uit de regio, de Sagrantino, 
vandaan komt. Aan het meer van Trasimeno (70 km) won Hannibal destijds de 
veldslag door de Romeinen het water in te jagen.
Transport: per auto: 1.371 km (Brussel), 1.315 km (Parijs), 1.546 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 18 km.
Faciliteiten: receptie met winkeltje met de producten van de eigen biologi-
sche boerderij. Er is niet echt een bar, maar u kunt wel drankjes, een aperi-
tiefje of een glaasje wijn bestellen aan de receptie. In de ontbijtruimte kunt 
u steeds terecht voor koffie, thee en water. Het restaurant is heel gezellig en 
bestaat uit 2 ruimtes: een iets modernere, maar wel zeer sfeervolle zaal, en de 
wat rustiekere eetgelegenheid. Zowat alle gebruikte producten zijn biologisch 
verbouwd. U geniet er van een authentieke Italiaanse en Umbrische seizoens-
gebonden keuken. Vraag zeker naar de lokale wijnen en de overheerlijke olijfolie 
die men hier zelf produceert. Buitenzwembad (11 x 5 m) met gratis ligstoelen. 
Handdoeken betalend. Geen lift. Excursies te paard op aanvraag (betalend).
Kamers: ondergebracht in de vroegere stallen van de boerderij die helemaal 
opgeknapt en gerenoveerd werden. Ze zijn eenvoudig en charmant met een 
rustieke inrichting en tegelvloer. Standaardkamers (16-21 m², max. 2  perso-
nen) of cottages op het gelijkvloers met patio en zicht op de tuin (60-62 m², 
max. 4 personen, extra bed (3de en 4de persoon): € 20/nacht, kitchenette). 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (4 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Niet alleen een bijzondere agriturismo, 
maar ook een albergo diffuso, wat bete-
kent dat de kamers verspreid liggen over 
het hele erf van deze historische boerderij. 
U kan er nog volop genieten van het 
authentieke Italiaanse plattelandsleven. 
De sympathieke familie van Claudio zorgt 
voor een vrolijke sfeer en verwelkomt u 
heel hartelijk. Tof adresje!

Italië

Umbrië

DINING
∙ 3 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 kookles (18 tot 20 uur) met diner 

(niet op zaterdag en zondag)
∙ 1 keukenschort

UW VOORDEEL UMBV0044 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Assisi
Deze middeleeuwse 
stad met pleintjes en 
fonteintjes beheert de 
erfenis van de Heilige 
Franciscus. U bezoekt 
er de Basilica di San 
Francesco, waar hij begraven ligt en waar 
de fresco's van Giotto te bewonderen zijn. 
Maar de stad heeft nog meer te bieden: 
veel interessante bezienswaardigheden, 
gezellige straten en mooie hoekjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Villa Pambuffetti

Ligging: Villa Pambuffetti ligt net buiten de muren van het vredige Montefalco, 
een zeer rustige ligging, omringd door een grote tuin. Excursies naar Spoleto 
met tal van bezienswaardigheden (28 km), de hoofdstad van de olijfolie Trevi 
(17 km), het mooie Spello (9 km), Assisi met de Basilica di San Francesco (27 km), 
de ommuurde, middeleeuwse stad Bettona (13 km), en Perugia (27 km) zijn van 
hieruit gemakkelijk te ondernemen. Profiteer van uw verblijf in Montefalco om 
deze schitterende regio te gaan verkennen.
Transport: per auto: 1.406 km (Brussel), 1.350 km (Parijs), 1.572 km (Amsterdam). 
Luchthaven Perugia op 20 km.
Faciliteiten: de hotelgasten beschikken over een inkom met de receptie en een 
open haard. Internethoekje. Er is een bar met een sfeervol buitenterras. Voor uw 
ontspanning is er een verzorgde privétuin met een verwarmd buitenzwembad 
(6 x 16 m, mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Poolbar. 
Gratis tafeltennis. Geen lift. In de omgeving: paardrijden op 5 km.
Kamers: dit etablissement telt slechts 15 uitnodigende, charmante kamers. Ze 
beschikken over douche (13) of bad (2) en hebben een terracottavloer. We reser-
veren voor u naar keuze: standaardkamers (20 m², voor max. 2 personen) en 
superior kamers (25 m², voor max. 4 personen, zicht op de vallei of op het park). 
Extra bed (3de en 4de volwassene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de standaardkamers: kinderbedje gratis. Enkel in de superior 
kamers: 2 kinderen t/m 5 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief ontbijt).
Bonus: fles spumante voor jonggehuwden.

Vriendelijk en familiaal villahotel (1800) 
waar de bekende Italiaanse schrijver 
Gabriele d'Annunzio regelmatig te gast 
was. Een betoverende oase van rust, 
omgeven door een mooi park. Echte 
Italiaanse gastvrijheid is hier troef. 
Montefalco is bovendien een ideale uit-
valsbasis voor excursies in deze betove-
rende streek.

Umbrië

UW VOORDEEL UMBV0022 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Montefalco
Dit ommuurde dorp 
ligt in de hoogte, met 
een weids zicht op 
Umbrië. Het centrum 
is klein maar uitermate 
gezellig. De nauwe 
straatjes herbergen bezienswaardige 
gebouwen en het Museo Civico toont werk 
van o.m. Perugino en Gozzoli. Dit is het 
productiegebied van de wijnen Montefalco 
Rosso D.O.C. en Sagrantino D.O.C.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

st
an

da
ar

dk
am

er
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Castello di Monterado

Ligging: op een heuvel aan het kleine dorpsplein van Monterado, op 12 km van 
de kust. Badstadje Senigallia, op 15 km, met ruim aanbod aan restaurants, bars 
en winkels. Ancona en de Riviera del Conero op 60 km. Frasassi met indrukwek-
kende grotten op 50 km. Urbino op 55 km (prachtige renaissance architectuur).
Transport: per auto: 1.306 km (Brussel), 1.243 km (Parijs), 1.468 km (Amsterdam). 
Luchthaven Ancona op 40 km, Perugia op 106 km.
Faciliteiten: de geschiedenis van dit kasteel gaat terug tot de 13de eeuw. De 
verschillende ruimtes werden prachtig gerenoveerd. Authenticiteit en modern 
comfort gaan hier perfect samen. Aan de receptie (8-23 uur) wordt u gastvrij 
ontvangen door Orlando en Kira. De bibliotheek nodigt uit tot het lezen van een 
boek of een kaart- of schaakspelletje. Biljartkamer. Het heerlijke ontbijtbuffet 
wordt geserveerd in een van de aangename salons. Ontspannen kunt u aan het 
zwembad in de tuin (seizoensgebonden, 9-19 uur) met een mooi uitzicht op 
de heuvels en de zee in de verte. Gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Poolbar waar u ook snacks kunt verkrijgen (01/07-31/08). Op aanvraag: kookcur-
sus en degustatie van wijn en streekproducten (betalend).
Kamers: 15 kamers, steeds met een tweepersoonsbed, voor max. 3 personen. De 
kamers zijn uiterst comfortabel en hebben een prachtige inrichting met authen-
tieke elementen. Parket of tegelvloer. Superior kamers (25 m²) met zicht op het 
omringende landschap en een moderne inrichting met originele elementen zoals 
balken aan het plafond. Suite castello (60 m²) met aparte zithoek, fresco's en 
antiek meubilair of 1 suite del principe (100 m²): idem maar ruimer en luxueuzer 
en met terras. Extra bed (3de persoon): € 52/nacht. 6 Appartementen (superior, 
max. 3 personen en deluxe, max. 4 personen) in een apart gebouw op 30 meter 
van het castello (prijzen op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Een kleinschalig, familiaal gerund hotel 
in het centrum van het charmante dorpje 
Monterado. De gastvrije eigenaars van 
Castello di Monterado doen er alles aan 
om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. De neef van Napoleon liet de fres-
co's aanbrengen ter gelegenheid van zijn 
huwelijksreis - u kan ze hier nog steeds 
bewonderen!

Italië

Marken

UW VOORDEEL UMBV0050 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Monterado
Een klein, rustig dorpje 
gelegen op een heu-
vel, in het hart van de 
Marken. Van hieruit 
heeft u een prach-
tig zicht op zowel de 
Cesanovallei en de Apennijnen als de 
Adriatische Zee. Monterado wordt gedo-
mineerd door het kasteel en heeft een 
gezellig pleintje met enkele winkeltjes en 
een restaurant.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/de_marken/castello_di_monterado/234287i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Giardino

Ligging: op 1  km van het middeleeuws dorpje San Lorenzo in Campo met 
het Palazzo della Rovere uit de 16de eeuw. Het ommuurde Urbino, Unesco-
Werelderfgoed, is de bakermat van de renaissance. De vermaarde Italiaanse 
schilder Rafaël is er geboren. Het zandstrand van Marotta aan de Adriatische 
Zee ligt op 25 km, de badplaats Senigallia op 33 km en de idyllische baaien van 
de Riviera del Conero op 85 km. De grotten van Frasassi op 38 km zijn een uniek 
natuurfenomeen; in de grootste ruimte past zelfs de Dom van Milaan.
Transport: per auto: 1.315 km (Brussel), 1.260 km (Parijs), 1.490 km (Amsterdam). 
Luchthaven Ancona op 58 km, Perugia op 94 km.
Faciliteiten: receptie en barservice. De uitbaters kennen de streek door en door 
en zullen u graag wegwijs maken, zowel wat cultuur als ontspanning betreft. 
In het salon staat de grote open haard symbool voor de familiale sfeer. In 
de keuken worden alleen ingrediënten van uitstekende kwaliteit gebruikt - de 
presentatie is eigentijds. Het elegant restaurant Il Giardino heeft een uitge-
breide kaart met zowel typische streekgerechten als vegetarische en gluten-
vrije gerechten (kindermenu mogelijk). Het wordt vermeld in talrijke nationale 
en internationale gourmetgidsen. De wijnkelder telt 800  labels en meer dan 
10.000 flessen, niet alleen afkomstig uit de Marken en Italië maar uit de hele 
wereld. Zwembad (10 x 20 m) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Tennis op 1 km, paardrijden op 5 km en watersporten op 25 km.
Kamers: 15  kamers met een eenvoudige inrichting. Ze beschikken over een 
parketvloer, soms met balkon of terras. We reserveren voor u de superior kamers 
(16-18 m², extra bed (3de persoon): € 18/nacht. Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel) (van dinsdag t/m vrijdag, uitgez. 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Il Giardino begon in 1971 als een simpele 
trattoria met la Mamma Efresina aan het 
fornuis, die sterk geloofde in de traditio-
nele, authentieke keuken. Ook haar zoon 
Massimo volgde deze filosofie. Vandaag 
staat ook kleinzoon Paolo in het restau-
rant, die dankzij zijn Canadese moeder 
perfect Engels spreekt. De familie Biagiali 
is heel gastvrij.

Marken

ONTDEKKING
∙ 5 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje 

(glaasje marchigianowijn)
∙ 1x degustatiemenu (5 gangen) 

(april-mei) 
OF 1x truffelgaladiner 
(oktober-december)

∙ 4x halfpension
∙ 1x wijndegustatie (6 glazen)
∙ wandeling in San Lorenzo in Campo 

met gids (Engels, 1 uur)

UW VOORDEEL UMBV0045 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

San Lorenzo in Campo
Dit dorp langs de val-
lei van Cesano in de 
Marken ontstond tus-
sen de 7de en 9de 
eeuw. Het ontstaan 
van het plaatsje wordt 
gelinkt aan de beroemde benedictijnen-
abdij, die werd gebouwd met restanten 
van de oude stad Suasa. Door de eeuwen 
heen ontwikkelde het dorp zich op de heu-
vel naast de oude abdij. Het karakteristiek 
pleintje wordt 'la Padella' (pan) genoemd.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/de_marken/giardino/234878i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sextantio Albergo diffuso

Ligging: in het centrum van het dorpje, omgeven door de gevarieerde natuur-
landschappen van de Abruzzen. Er zijn enkele restaurantjes in de buurt. Op 
10 km ligt de Rocca Calascio, een 10de-eeuwse burcht op de top van een berg. 
L'Aquila ligt op 28 km. Het dorp is omgeven door verschillende natuurparken 
met o.m. bruine beren, wolven, adelaars,... Aanrader is het Nationaal Park Gran 
Sasso e Monti della Laga. De Gran Sasso domineert het park met zijn hoogte 
van 2.900 m. De Campo Imperatore, een immense uitgestrekte hoogvlakte, ligt 
op 27 km en is ook te bereiken via de kabelbaan in Fonte Cerreto op 40 km van 
het hotel. In de winter is dit een populair skigebied.
Transport: per auto: 1.536 km (Brussel), 1.478 km (Parijs), 1.714 km (Amsterdam). 
Luchthaven Rome op 186 km, Perugia op 221 km.
Faciliteiten: bar Il Cantinone (17-23 uur). Het restaurant Locanda Sotto Gli 
Archi biedt de traditionele keuken van weleer (enkel diner). Het hotel serveert 
een waaier aan unieke ervaringen, terug naar de basis: broodbakken, weven, 
koken,... Andere activiteiten: truffeljacht (seizoen), massages, begeleide moun-
tainbikeroutes, paardrijden, enz. Gezien de regio zich perfect leent voor daguit-
stappen in de natuur, kan het hotel een picknick voorzien in een handgeweven 
rieten mand. Gratis parking in de buurt van het hotel.
Kamers: de 29 kamers liggen verspreid over het dorp (= albergo diffuso) en 
zijn authentieke pareltjes. U keert terug naar de middeleeuwen, maar wel met 
subtiel hedendaags comfort (zoals vloerverwarming). We reserveren voor u de 
classic kamer (25 m², max. 2 personen) met een essentiële maar verfijnde inrich-
ting, of de superior kamer (35 m², max. 2 personen) die iets rijker is aangekleed. 
Er zijn ook suites (50 m², max. 3 personen, aparte leefruimte, zie ook Uw voor-
deel). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites: 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis in de suite van de ouders (inclusief ontbijt).

Een middeleeuws dorpje in de mystieke 
Abruzzen waar de huisjes gerenoveerd 
werden met een grenzeloos respect voor 
hun oorsprong. U gaat terug in de tijd en 
herbeleeft de tradities, de ambachten, 
de keuken en het dorpsleven van weleer. 
U leeft er héél dicht bij de natuur en laat 
voor even uw eigen wereld los. Echt uniek!

Italië

Abruzzen

UW VOORDEEL UMBV0047 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Santo Stefano di Sessanio
Daniele Kihlgren reed 
er toevallig voorbij en 
werd sprakeloos bij 
het zien van het oude, 
ingeslapen dorpje op 
een verlaten heuvel-
top in een landschap van buitengewone 
schoonheid... Hij besloot het dorpje 
terug tot leven te brengen. De missie van 
Sextantio is om vergeten plaatsjes, hun 
geschiedenis, architectuur en gebruiken 
te redden van de ondergang.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/abruzzen/sextantio_albergo_diffuso/234342i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Toledo

Ligging: het aangename driesterrenhotel Toledo pakt uit met een uitermate 
centrale ligging, in een zijstraat van de belangrijke winkelstraat Via Toledo. 
Opgelet, dit is een zone met beperkt verkeer: u kan tot aan het hotel rijden, 
maar niet parkeren. Er zijn 3 parkeerplaatsen in een garage buiten de zone 
(vanaf € 23-25/24 uur). Zowel het Palazzo Reale als het Castel Nuovo en de 
Piazza del Plebiscito - 3 toeristische trekpleisters van formaat in Napels - liggen 
op wandelafstand van uw hotel. Het nabijgelegen metrostation Toledo is een 
knap staaltje hedendaagse architectuur.
Transport: metrohalte Toledo (lijn 1) op 100 m, Montesanto op 300 m. Luchthaven 
Napoli op 10 km.
Faciliteiten: het inchecken bij aankomst in het hotel gebeurt aan de balie op 
het gelijkvloers. Een grotere receptiehal en een kleine bar bevinden zich op de 
eerste verdieping. Er is een overdekt terras op de dakverdieping, waar bij mooi 
weer het ontbijtbuffet wordt geserveerd. Ontbijt op de kamer mogelijk mits 
toeslag.
Kamers: kleinschaligheid is troef. Dit hotel telt niet meer dan 18 verzorgde 
kamers (15 m² tegelvloer). Ze bieden keurig hedendaags comfort voor een pret-
tig verblijf in Napels. De éénpersoonskamers hebben een extra breed bed.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Prijzen op aanvraag voor familiekamers voor 
2 volwassenen en 2 kinderen t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje en fruit. Jonggehuwden: fles Spumante (schuimwijn) 
en bloemen.

Kleinschalig, gezellig familiehotelletje 
waar u geniet van een bevoorrechte locatie 
hartje stad. De sympathieke uitbaters ont-
vangen u met de glimlach én alle egards. 
Er is geen restaurant, maar er zijn meer-
dere leuke adresjes in de nabije omgeving. 
Hier komt u tot rust na een goedgevulde 
dag shopping en sightseeing...

Napels

im
pr
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UW VOORDEEL NAPV0008 N1
• Gratis nachten
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen

Napels
Aan de mooiste baai ter 
wereld, gedomineerd 
door de Vesuvius. 
Napels laat niemand 
onberoerd, het leven 
bruist er met een aan-
stekelijke vrolijkheid. U vergaapt er zich 
aan ongekende kunstschatten. De binnen-
stad is Unesco-Werelderfgoed. U kunt 
er bovendien ook goed en betaalbaar 
winkelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/toledo/233728i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gardenia

Ligging: in de hoofdstraat, de Corso Italia, op 800 m van het kleine strandje, op 
900 m van het centrum en op 700 m van het station vanwaar de Circumvesuviana-
treinen vertrekken die in 1 uur Sorrento met Napoli verbinden (ca. € 4 enkele rit) 
en waarmee u eveneens Castellamare di Stabia (thermen), Pompei en Ercolano 
kan bereiken. Bushalte op 50 m. De kustbaan van Sorrento naar Positano en 
Amalfi staat garant voor weergaloze vergezichten. U kan tal van excursies 
ondernemen in de streek. Niet te missen zijn uiteraard de ruïnesteden Pompei 
(op 28 km) en Ercolano (op 33 km), de vulkaan de Vesuvius (op 47 km), het 
prachtige Positano (op 17 km), Amalfi met zijn mooie kathedraal (op 34 km), 
Ravello waar u vanaf de Villa Rufolo een schitterend zicht op de kust heeft (op 
40 km), de bruisende stad Napoli (op 48 km), Paestum met zijn antieke tempels 
(op 99 km) en een boottochtje naar Capri.
Transport: luchthaven Napoli op 50 km. Transfer van de luchthaven naar het 
hotel ongeveer € 25/persoon/traject (gedeelde transfer).
Faciliteiten: inkom met de receptie, tv-salon, bar en ontbijtruimte. Snacks 
zijn verkrijgbaar van 12 tot 14.30 uur. Er is een terras en in de tuin is er een 
buitenzwembad (17 x 7 m, 15/05-15/10) met kindergedeelte, poolbar en gratis 
ligstoelen. Gratis fitness. Parking (vanaf € 16/24 uur).
Kamers: het hotel telt 27 verzorgde kamers (20-25 m², max. 4 personen) die 
allemaal zijn uitgerust met airconditioning (15/05-30/09), tegelvloer en balkon 
of terras. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de en 4de volwas-
sene): vanaf € 41/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: jonggehuwden en huwelijksverjaardagen: spumante en fruitmand.

Klein en gezellig hotel dat nog door de 
eigenaars zelf wordt gerund, die instaan 
voor een familiaal onthaal. Hier zal u tot 
rust komen in een aangenaam kader met 
zwembad. In de regio kan u onvergetelijke 
excursies maken die zorgen voor bijzon-
dere vakantieherinneringen, bv. naar het 
indrukwekkende Pompei of de Vesuvius...

Italië

Sorrento kust

UW VOORDEEL AMAV0034 N1
• Vroegboekvoordelen

Sorrento
De hoofdstraat, de 
Corso Italia, wordt 
's zomers druk bezocht. 
De terrasjes op de 
Piazza Tasso zijn erg 
in trek. Sorrento biedt 
aangename wandelingen met schitterend 
uitzicht op de baai. Dagelijks vertrekken er 
boten naar o.m. Capri, Ischia, Procida en 
Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/gardenia/234583i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Minerva

Ligging: hoog op de rotsen, met uitzicht op de Baai van 
Napels, op 1 km van het centrum. Halte aan het hotel (lijn 
A, Capo). Capri (8 km), Pompei (28 km), Ercolano (33 km), de 
Vesuvius (47 km) en Positano (17 km).
Transport: luchthaven Napoli op 50 km. Transfer van de lucht-
haven naar het hotel ongeveer € 25/persoon/traject (gedeelde 
transfer).
Faciliteiten: inkom met receptie. Bar en mooi panoramisch 
terras met bubbelbad. Restaurant (streekgerechten), het ter-
ras met zicht op de Vesuvius. Klein buitenzwembad (10 x 9 m, 
mei-oktober) met gratis ligstoelen, poolbar. Garage: vanaf 
€ 15/24 uur.
Kamers: alle 56 kamers hebben zeezicht. Uw kamer (21-24 m²) 
beschikt over al het nodige comfort. Airconditioning (15/06-
15/09) en tegelvloer. Extra bed (3de volwassene): € 82/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf 
€ 20/dag (volwassene), € 13/dag (kind 2 t/m 11 jaar) (3 gan-
gen, keuzemenu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 6 jaar 
op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen 
van 7 t/m 11 jaar elk 30% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: spumante en fruit-
mand.

Kleinschalig hotel met idyllische ligging, een uitnodigend 
adresje met alle comfort en aangename kamers. Vriendelijke 
service, charmante stijl en een goede keuken!

Sorrento kust

UW VOORDEEL AMAV0005 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Sorrento
Sorrento biedt mooie wandelingen met schitterend uitzicht op 
de baai. Dagelijks vertrekken er boten naar o.m. Capri, Ischia, 
Procida en Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/minerva/234571i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bellevue Syrene

Ligging: vlak bij het centrum. Het hotel doet zijn naam alle eer aan en torent 
als een sirene hoog boven de kliffen, uitkijkend op de Baai van Napels, met de 
Vesuvius op de achtergrond. Deze regio is ronduit prachtig en was al favoriet bij 
de Romeinse keizers. Bezoek zeker Pompei (30 km) en Napels (50 km).
Transport: luchthaven Napoli op 53 km. Busverbinding van de luchthaven naar 
het centrum van Sorrento ongeveer € 25/persoon/traject (gedeelde transfer).
Faciliteiten: u ervaart de sfeer van de 19de eeuw in de algemene delen. 
Marmeren vloeren, stijlvol meubilair in rustige kleuren, overvloedig licht-
inval,... Receptie, riante bibliotheek en kunstcollectie. 2 Bars, waaronder de 
Giardino D'Inverno, vaak met pianomuziek, en de Club Lounge met gratis snacks 
en drankjes doorheen de dag. Wijnkelder. Fantastische panoramische terrassen. 
De 2 restaurants Mimmo Iodice (winter) en La Pergola (zomer) serveren toppers 
uit de regionale keuken, vers en kleurrijk. In de zomermaanden kan u roman-
tisch tafelen op het terras van La Pergola. Het hotel heeft een houten ponton 
direct aan zee waar het zalig zonnebaden is. Klein buitenzwembad. Veelzijdig 
beautycenter.
Kamers: 50  charmante kamers, hedendaags ingericht met een knipoog naar 
het roemrijk verleden. Elke kamer kent een verschillende decoratie, van muren 
in vrolijke pasteltinten tot originele tegelvloeren, en werd naar 5 sterrennor-
men afgewerkt. Steeds met zeezicht en balkon: classic (20 m², max. 2 perso-
nen), comfort (22-25 m², max. 2 personen), superior (30-35 m², max. 2 perso-
nen) en deluxe kamers (45 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): 
€ 120/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 85/dag (volwassene), 
€ 62/dag (kind t/m 11 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 3  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 84/nacht.
Bonus: welkomstgeschenkje. Bij min. 7 nachten: 1x 3 gangendiner (exclusief 
dranken).

Het Bellevue Syrene Hotel opende in 
1820 zijn deuren, gebouwd op de grond-
vesten van een Romeinse patriciërsvilla. 
Sorrento en omgeving zijn ongeëvenaard 
mooi, een regio die doorheen de eeu-
wen wist te inspireren en te verleiden. 
Het hotel lokt met zijn unieke locatie aan 
zee en dicht bij het centrum, en met zijn 
authentieke architectuur die oud en nieuw 
harmonieus combineert.

Italië

Sorrento kust
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UW VOORDEEL AMAV0068 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Sorrento
De hoofdstraat, de 
Corso Italia, wordt 
‘s zomers druk bezocht. 
De terrasjes op de 
Piazza Tasso zijn erg 
in trek. Sorrento biedt 
aangename wandelingen met schitterend 
uitzicht op de baai. Dagelijks vertrekken er 
boten naar o.m. Capri, Ischia, Procida en 
Napoli. Sorrento heeft geen echt strand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/bellevue_syrene/236137i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Diana

Ligging: in een eerder rustige straat in Pompei op 100 m van het stadscentrum, 
op 200 m van het Santuario, het Heiligdom van Pompei, en op 400 m van de 
archeologische opgravingen. Het hotel is goed gelegen wat het openbaar ver-
voer betreft: een treinstation op 50 m, een bushalte op 50 m en de metro op 
500 m. Hierdoor kan u zich gemakkelijk organiseren om alle schatten van de 
regio van Campania te bezoeken: Herculaneum 15 km, Vesuvius op 18 km, Napels 
op 25 km, Sorrento op 25 km, Amalfi op 35 km, Positano op 32 km, het Koninklijk 
paleis van Caserta op 45 km, Paestum op 60 km,...
Transport: luchthaven Napoli op 30 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u hartelijk verwelkomd, men maakt er u 
graag wegwijs in het aanbod van excursies. Er is een kleine bar voor een drankje 
na een drukke dag van ontdekken en rondkuieren. In de gezellige ontbijtruimte 
wacht u elke morgen een verzorgd ontbijtbuffet. Een picknickmand kan besteld 
worden. Bij mooi weer is het heel aangenaam vertoeven in het rustig tuintje 
met onder meer citroen- en sinaasappelbomen. Paardrijden op 800 m (manege 
met speeltuintje).
Kamers: hier worden 22 prettige, verzorgde kamers (18 m²) aangeboden met 
een moderne inrichting, lichtgekleurde muren en tegelvloer. Eenvoudige maar 
goed uitgeruste badkamer, steeds met douche. Tweepersoonskamer voor alleen-
gebruik. Extra bed (3de persoon): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (volwassene), 
€ 17/dag (kind t/m 10  jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
water en koffie inbegrepen) (restaurant op 200 m of in het zusterhotel Bosco de' 
Medici, transfer inbegrepen) (uitgez. 17/04, 15/08, 25/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

De familie Palomba en Hotel Diana (uit-
gebaat sinds 1965) zullen zeker een grote 
meerwaarde voor uw vakantie betekenen 
in deze prachtige regio. Het is een klein en 
gezellig hotel met excellente service. Op 
uw verzoek kan de familie leuke uitstap-
pen voor u verzorgen!

Baai van Napels
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UW VOORDEEL AMAV0063 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Pompei
De uitbarsting van de 
Vesuvius heeft het 
leven in Pompei op 
die tragische dag in 
79 n.C. van het ene op 
het andere moment 
doen stoppen. De stad en zijn inwoners 
werden begraven onder een vreselijke 
asregen. Al sinds de 18de eeuw worden 
er archeologische opgravingen verricht en 
zijn grote delen van de stad blootgelegd. 
Pompei maakt deel uit van de UNESCO 
Werelderfgoedlijst.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/diana/234208i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bosco de' Medici

Ligging: in een rustige, groene tuin omgeven door citroen- en sinaasappel-
bomen, een moestuin, een kinderboerderij, een manege, een wijngaard,... gren-
zend aan de archeologische site van Pompei. De belangrijkste bezienswaardig-
heden liggen op wandelafstand, de ingang van de archeologische site kunt u te 
voet of met het openbaar vervoer bereiken (bushalte op 100 m). Op 1 km van het 
Santuario, het Heiligdom van Pompei. De archeologische site van Herculaneum, 
die samen met Pompei verwoest werd door de uitbarsting van de Vesuvius, ligt 
op 20 km. Dankzij het station (op 500 m) bereikt u vlot Napels, Sorrento en de 
schilderachtige Amalfitaanse kust.
Transport: luchthaven Napoli op 30 km.
Faciliteiten: receptie en bar (24 uur). Het restaurant Bosco de Medici Winery 
kijkt uit op de wijngaard, u kunt er ook terecht voor een leerrijke wijndegustatie. 
Paardrijden is mogelijk in de eigen manege. Speeltuintje en kinderboerderij. 
Biologische tuin en wijngaard. Geniet van de mooie tuin met openlucht-
zwembad (gratis ligstoelen en parasols, handdoeken betalend) waar u de zon 
kan zien verdwijnen achter de imposante Vesuvius! Er is een poolbar waar u ook 
een lichte lunch kan nemen.
Kamers: hedendaagse en sobere kamers (max. 4  personen, tegelvloer) met 
wanddecoraties in vulkanische tufsteen. Superior kamer met een terrastuintje 
(27 m²) of een suite met bubbelbad, living en terras (42 m²). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik. Extra bed (3de en 4de persoon): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 33/dag (volwassene), 
€ 20/dag (kind t/m 10  jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel, 
water en koffie inbegrepen, kindermenu) (uitgez. 17/04, 15/08, 25/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje: € 16/nacht.

De familie Palomba is al vele jaren eige-
naar van een manege in een groene tuin 
omgeven door citroen- en sinaasappel-
bomen naast de archeologische opgravin-
gen van Pompei. Met veel liefde hebben ze 
deze unieke plek uitgebreid tot een klein-
schalig en charmant wijnresort.

Baai van Napels
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UW VOORDEEL AMAV0073 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Pompei
De uitbarsting van de 
Vesuvius heeft het 
leven in Pompei stil-
gelegd. De stad werd 
begraven onder een 
asregen. Sinds de 18de 
eeuw hebben archeologen grote delen 
blootgelegd. Vandaag trekt de archeolo-
gische site miljoenen bezoekers per jaar 
aan.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/bosco_de_medici/235479i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Torre Sant'Angelo

Ligging: aan de meer rustige en ruige zuidkust van het eiland Ischia, met 
sublieme uitkijk op de Middellandse zee, de baai en het oude, schilderachtige 
dorpje Sant'Angelo (op een schiereiland op 3 km). Een klein pad leidt u naar het 
kiezelstrandje van Sorgeto, met natuurlijke warmwaterbronnen, op 200 m van 
het hotel. Forio, op 4 km, heeft een gezellig en mooi historisch centrum met 
vele winkels en restaurants. De overzetboten verbinden het eiland met Napels, 
Sorrento en Capri, vanuit Casamicciola Terme, op 10 km, en vanuit Ischia Porto 
op 14 km.
Transport: luchthaven Napoli op 57 km. U bereikt het eiland per boot vanaf 
Napoli of Sorrento.
Faciliteiten: inkom met de receptie (8 tot 13 uur) en lounge met bar. Begin 
uw dag met een smakelijk ontbijt op het terras met vergezicht. Ook 's avonds 
kan u buiten op het terras dineren. Het à-la-carterestaurant Paccheri e Carezze 
serveert traditionele mediterrane gerechten. Het lager gelegen thermaal bui-
tenzwembad met zeezicht bestaat uit drie delen: een deel met een temperatuur 
tussen 18 en 22 °C, de twee andere delen tussen 30 en 40 °C (één met bub-
belbad). Poolbar (snacks). Gratis ligstoelen en parasols. Handdoeken betalend. 
Kleine spa met plonsbad en sauna. Massages (betalend). Het hotel biedt een 
gratis shuttledienst (op aanvraag) die u naar het dorpscentrum brengt. Er is ook 
een gratis shuttledienst naar de stranden van Citara en Maronti.
Kamers: slechts 18 kamers met een frisse, hedendaagse inrichting. Alle kamers 
hebben keramische tegelvloer en een balkon of terras. Naar keuze: superior 
kamers (12-15 m², gedeeltelijk zeezicht) of deluxe kamers (15-20 m², frontaal 
zeezicht). Extra bed (3de persoon) in beide types: € 41/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (3 gangen, keuze-
menu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Dit sympathiek, kleinschalig hotel wordt 
al meer dan 40 jaar met hart en ziel door 
de familie Castellaccio gerund. Een leuk 
adresje om tot rust te komen en het mooie 
Ischia te verkennen. Een lekker aperitiefje, 
het ruisen van de zee op de achtergrond, 
een onvergetelijk uitzicht, het is echt 
genieten op het panoramisch terras...

Ischia

UW VOORDEEL AMAV0074 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Forio d'Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/torre_santangelo/233700i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Forio d'Ischia
Dit mooie eiland voor 
de kust van Napels is 
wereldberoemd voor 
zijn geneeskrachtige 
warmwaterbronnen die 
hun oorsprong vinden 
in de vulkanische activiteit op Ischia. Het 
is een vruchtbaar en verrassend groen 
eiland met veel wijnbouw. Het hoogste 
punt ligt op 788 m. Ischia kent ook een 
rijke gastronomische traditie.

Botania Relais & Spa

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

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

Ischia

UW VOORDEEL AMAV0071 X1
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/costiera_sorrentina/botania_relais_--_spa/236121i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cala Ponte

Ligging: op een steenworp van de kust en de jachthaven van Polignano a 
Mare. Het gezellige centrum van dit lieflijk dorpje bevindt zich op 2 km van het 
hotel. U heeft er een ruime keuze aan leuke restaurants, cafés en winkeltjes. 
De havenstad Bari situeert zich op 35 km. Alberobello, dé stad van de trulli, 
en Locorotondo, met zijn talrijke witte huisjes, bereikt u beide na 35 km. Op 
100 km treft u Matera, de stad van de Sassi (wijken waar de huizen in de rotsen 
zijn uitgehouwen, heel bijzonder). Het prachtig oude centrum van Lecce, ook 
gekend als de 'Dame van de Barok', vindt u op 120 km.
Transport: Luchthaven Bari op 50 km, Brindisi op 80 km.
Faciliteiten: u komt het hotel binnen via de inkom en de receptie in het hoofd-
gebouw. Er is ook een cosy bar en een restaurant dat typisch mediterraanse 
gerechten serveert. U kan heerlijk verpozen in de aangename, groene tuin met 
een schitterend, groot zwembad (520 m²) met gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Voor de ultieme ontspanning kan u terecht in het wellnessgedeelte 
met sauna, stoombad, bubbelbad en massage (betalend). Tennis- en voetbal-
plein.
Kamers: dit hotel telt 58 stijlvolle, rustgevende kamers (29 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind). We reserveren voor u de deluxe kamers en de terrace kamers. 
De deluxe kamers liggen op het gelijkvloers en zijn verspreid over 4 witgekalkte 
bijgebouwen met zicht op de tuin of op het centrale zwembad. De terrace 
kamers bevinden zich op de 1ste verdieping van het hoofdgebouw. Alle kamers 
hebben een comfortabele en hedendaagse inrichting met terras of balkon en 
parketvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  40/dag (volwassene) 
(3 gangen, keuzemenu, bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 40/nacht (inclusief ontbijt).

Dit verzorgd en eigentijds hotel bevindt 
zich op een boogscheut van de zee en 
de jachthaven, net buiten het centrum 
van het charmante Polignano a Mare, één 
van de meest karakteristieke dorpjes van 
Apulië. Na uw vele, inspannende bezoe-
ken in de regio, nodigt het prachtige bui-
tenzwembad uit tot een goed boek en een 
frisse duik.

Apulië

ACTIVE
∙ 3 nachten in een deluxe kamer met 

tuinzicht
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje met typische friselle 

(toastjes)
∙ excursie met e-bike (Eng/Fr) met gids 

en een volgwagen voor technische 
bijstand + helm en verzekering, 
degustatie wijn en focaccia in een 
masseria

∙ 1x 3 gangendiner in het 
hotelrestaurant (1/4 l wijn en 1/2 l 
water per persoon inbegrepen)

(aankomst zondag t/m vrijdag)

UW VOORDEEL PUGV0058 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Polignano a Mare
Een magisch dorpje, 
gebouwd boven op 
steile rotskli f fen 
die de azuurblauwe 
Adriatische Zee domi-
neren. Polignano a 
Mare staat bekend als een van de meest 
karakteristieke dorpjes van Apulië, met 
smalle steegjes, gezellige pleintjes en een 
mooi historisch centrum. Met een bootje 
kan u de talrijke zeegrotten verkennen. 
Lama Monachile is het bekendste strand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/puglia_e_basilicata/cala_ponte/233281i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Masseria Il Melograno

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

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

Italië

Apulië

UW VOORDEEL PUGV0061 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Monopoli
Stadje aan de 
Adriatische kust waar 
de Zuid-Italiaanse 
charme en flair pro-
minent aanwezig zijn. 
Dool er rond in de 
nauwe straatjes van het oude centrum 
en ontdek er het rijk cultureel erfgoed. 
Een wandeling langs het typische vis-
sershaventje is een absolute must en 
ontspannen kan aan een van de kleine 
strandjes. Monopoli telt een aantal goede 
visrestaurants.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) su
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Giardino Giamperduto

Ligging: heel bijzonder, aan de ene kant afgebakend door het boeiende stadje 
Bernalda, aan de andere kant een indrukwekkend uitzicht op het intrigerende 
landschap. Op 750 m ligt de Corso Umberto I en de Piazza Plebiscito. Rond 
het plein bevinden zich de Palazzi Gentilizi. Dit zijn adellijke paleizen waar-
onder het Palazzo Margherita dat toebehoort aan filmproducent Francis Ford 
Coppola. Bernalda is de geboortestad van zijn grootvader. Zijn dochter Sofia 
trouwde er in 2011 met Phoenix frontman Thomas Mars, wat zorgde voor veel 
Hollywoodglamour in het stadje. Het archeologisch museum en het Lido van 
Metaponto situeren zich op 12 km. In de Lucanische Dolomieten kunt u zich 
wagen aan de beroemde 'volo dell'angelo', de vlucht van de engel (72 km). U 
beleeft hoe het is om te kunnen vliegen! De Sassi van Matera zijn Unesco-
Werelderfgoed (42 km).
Transport: luchthaven Bari op 134 km, Brindisi op 127 km.
Faciliteiten: receptie en bar (7.30 tot 23.00 uur). Het uitgebreid ontbijtbuffet 
bestaat uit natuurlijke en lokale producten. De mediterrane tuin weerspiegelt 
het authentieke plattelandsleven. Diner en lunch mogelijk op aanvraag. Zalig 
terras en een buitenzwembad (10 x 5 m, mei-oktober) met gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Gratis fietsen volgens beschikbaarheid. Op aanvraag 
worden culturele uitstappen, sportactiviteiten, kooklessen, wijntours,... voor u 
geregeld. Geen lift. Voor de poort van het hotel is er gratis parkeermogelijkheid 
(publiek, niet bewaakt). In de omgeving: golf (18 holes) op 5 km.
Kamers: 11 ruime, luchtige en bijzonder charmante kamers gelegen op het gelijk-
vloers. Tegelvloer. Standaard (15-18 m², max. 3 personen) of superior (20-25 m², 
max. 3 personen, terras). Extra bed (3de persoon): € 20/nacht. 1 Familiesuite 
(57 m², max. 4 personen, 2 kamers met tussendeur, 2 badkamers) beschikbaar. 
Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje wijn). 20% korting op Le Tamerici Beach Club 
+ gratis shuttle (15/06-31/08).

Stijlvol en erg aantrekkelijk hotelletje 
(1920) dat met de grootste zorg werd 
gerestaureerd. Warme sfeer, ingetogen 
elegantie, authenticiteit, mediterrane 
kleuren, een knus interieur,... De tuin kijkt 
uit op de ongerepte, betoverende natuur. 
Ospitalità - gastvrijheid - is een ware pas-
sie van de eigenaars. Te ontdekken!

Apulië
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Bernalda
Klein stadje op de top 
van een heuvel dicht 
bij de Ionische Zee. 
Het oude stadsdeel 
werd ge  bouwd rond de 
Piazza San Bernardino 
met het Castello Aragonese en de kathe-
draal la Chiesa Madre. Het nieuwere stads-
deel werd gesticht in de 19de en de 20ste 
eeuw. De hoofdstraat Corso Umberto I 
heeft een schaakbordpatroon.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Grand Hotel La Chiusa di Chietri

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

Aangemoedigd door het succes  verhaal 
van het restaurant, startten de eigenaars 
dit hotel in 2003. U bevindt zich hier mid-
den in de indrukwekkende regio van de 
trulli. Een erg goede uitvalsbasis voor 
het bezoeken van deze mooie streek. U 
verblijft in erg gerieflijke en verzorgde 
hotelkamers en geniet van een heerlijke 
keuken.

Italië

Apulië
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• Gratis nachten
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Alberobello
Hét centrum van de 
trulli. Trulli zijn wit-
gekalkte huisjes met 
een kegelvormig dak, 
vaak met astrologische 
en religieuze afbeel-
dingen. Alberobello heeft een centrum dat 
toeristisch sterk uitgebaat wordt. Daar-
naast is er ook een residentiële zone waar 
u heerlijk kan verdwalen tussen de trulli 
en waar u schitterende kiekjes maakt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/puglia_e_basilicata/grand_hotel_la_chiusa_di_chietri/235503i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grand Hotel Masseria Santa Lucia

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

Voor de restauratie van deze oude 
kasteelboerderij werd beroep gedaan op 
een architect die op geraffineerde wijze 
moderne elementen heeft weten te inte-
greren in de bestaande gebouwen. U 
logeert er omgeven door de heerlijke geu-
ren van amandelen en citrusvruchten. Hier 
wacht u een gevoel van sereniteit...

Apulië

UW VOORDEEL PUGV0008 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Marina di Ostuni
Dit is de badplaats van 
Ostuni met vakantie-
dorpen, campings en 
avondvertier. Ostuni 
zelf (op 8 km) ligt op 
3 heuvels en wordt 'de 
witte stad' genoemd omwille van de wit-
gekalkte huizen. Ostuni presenteert zich 
als een typische stad van Apulië, gebouwd 
in harmonie met de natuur en met over-
blijfselen uit de diverse historische 
periodes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Masseria Stali

Ligging: op de grens van het dorpje Caprarica di Lecce, te midden van de olijf-
gaarden in een rustige, rurale omgeving op 12 km van Lecce. Bezoek er zeker 
het prachtig historisch centrum, met de Palazzo Vescovile en de Duomo als 
twee mooie voorbeelden van de exuberante barok die deze stad typeert. Nabij 
Torre dell'Orso (19 km) vindt u de indrukwekkende Roca Vecchia met de feeërieke 
Grotta della Poesia. De gehele kustlijn van de Salento wordt gekenmerkt door 
torens (Torri) die de bevolking in het verleden voor indringers moesten waar-
schuwen. De Ionische kust is bijzonder gekend om zijn parelwitte stranden en 
blauwe zee. In de kathedraal van Otranto (30 km) vindt u een reusachtige vloer-
mozaïek uit de 12de eeuw. Gallipolli ligt op 40 km. De witte kliffen van Leuca op 
63 km, Ostuni op 94 km, de trulli van Alberobello op 130 km.
Transport: luchthaven Brindisi op 53 km, Bari op 180 km.
Faciliteiten: inkom met de receptie (8  tot 24  uur), lounge en bar. In het 
à-la-carte  restaurant worden biologische en streekgebonden ingrediënten 
gebruikt. Bij mooi weer kan u buiten dineren (mei-oktober). Vaak ook thema-
avonden en tijdens de weekends ook regelmatig pizza. De eigenaars produceren 
ook hun eigen olijfolie. In de rustgevende tuin met eeuwenoude olijfbomen 
vindt u een zwembad (17 x 6 m) met poolbar, gratis ligstoelen en parasols. Een 
tweede kleiner zwembad (diameter 4 m) met hydromassage. Outdoor wellness-
zone (massages betalend). Geen lift.
Kamers: deze gerenoveerde masseria telt 20 kamers op het gelijkvloers, verdeeld 
over twee bijgebouwen die zich in de tuin bevinden. De ruime kamers hebben 
een sobere, hedendaagse stijl en zijn voorzien van alle comfort. Tegelvloer. We 
reserveren voor u een classic kamer (30 m², max. 2 personen), een triple kamer 
(30 m², voor 3 personen) of een familiekamer (60 m², min. 4 personen, max. 
6 personen, zie ook Uw Voordeel, 2 kamers, 2 badkamers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 44/dag (volwassene), 
€ 22/dag (kind 6 t/m 12 jaar), € 18/dag (kind t/m 5 jaar) (3 gangen, keuzemenu, 
inclusief water en 1 glas wijn, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar over-
nachten gratis in de familiekamer van 4 volbetalende personen (inclusief ont-
bijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een leuk adresje, met een recent aan-
gelegd buitenzwembad en comfortabele 
ruime kamers, in een plattelandsomge-
ving net buiten Lecce. U kan de prach-
tige Salento-zandstranden vlot bereiken. 
In deze ecologische agriturismo delen 
de sympathieke eigenaars graag hun 
kennis over biologische olijfolie en het 
productieproces.

Apulië
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Caprarica di Lecce
Dit landelijk dorpje 
ligt in de streek van 
Salento, het zuide-
lijk deel van Apulië, 
omringd door talloze 
olijfbomen, niet ver van 
het stadje Lecce, de parel van de zuide-
lijke barok. Het Grieks verleden van Magna 
Graecia (Groot-Griekenland) leeft verder in 
het lokaal dialect, het Griko, dat nog altijd 
wordt gesproken in Caprarica en de omlig-
gende dorpen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Masseria Bandino

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum. Otranto is een van de mooist gelegen 
stadjes van de provincie met een intact gebleven historische binnenstad, 
een haven, een boulevard, een zandstrand, restaurantjes, een kasteel en een 
onwaarschijnlijk blauwe zee. Het hotel is omgeven door een pijnboombos. De 
barokke stad Lecce ligt op 45 km, net als het ommuurde Gallipoli aan zee.
Transport: luchthaven Brindisi op 85 km.
Faciliteiten: gezellige inkom en receptie, bar. Restaurant voor het onbijt en het 
halfpension, en daarnaast een à-la-cartekaart met excellente streekgerechten 
op basis van verse kwaliteitsingrediënten. Bij mooi weer wordt u buiten op het 
terras bediend. Zalig zonnebaden aan het buitenzwembad (01/04-31/10) met 
gratis ligstoelen en parasols in een mooi natuurlijk kader, handdoeken zijn 
betalend. Er is een speelpleintje voor kinderen. In de omgeving: fietsverhuur, 
paardrijden, boottochten, duikactiviteiten,...
Kamers: deze masseria telt slechts 20 kamers (17-20 m²). We reserveren voor u 
een comfort kamer voor max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen. 
Ze zijn eerder sober qua inrichting, maar geheel verzorgd. Ze beschikken over 
tegelvloer of parket en een klein terras. Het bedlinnen wordt 2x per week ver-
vangen. Extra bed (3de volwassene): vanaf 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). 01/04/22-24/06/22, 12/09/22-30/10/22: 
halfpension: € 34/dag (volwassene), € 29/dag (kind t/m 11  jaar) (4 gangen, 
keuzemenu met bediening aan tafel). 25/06/22-11/09/22: à la carte (ter plaatse 
te betalen).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 11 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt) (in stapelbedden).

Domenica en Roberto hebben van deze 
antica masseria uit de jaren 1700 een zalig 
vakantieadresje gemaakt. In de gezel-
lige, kleinschalige masseria geniet u in 
een ongedwongen sfeer van een relaxte 
vakantie, midden in de natuur. Masseria 
Bandino respecteert de traditionele archi-
tectuur van de rurale landschappen in de 
Salentostreek.

Italië
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Otranto
Otranto was eerst een 
Griekse stad en daarna 
een Romeinse. Bezoek 
de kathedraal, waar u 
een schitterende moza-
iek kan bewonderen, 
de Byzantijnse San Pietrokerk en het kas-
teel. In de Byzantijnse tijd was Otranto een 
van de grootste havens aan de Adriatische 
kust. Vandaag is Otranto een belangrijke 
toeristische pleisterplaats.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Naturalis Bio Resort & Spa

Ligging: op een landgoed (13 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 antieke masseria waar men biologische planten 
en kruiden teelt. De keuken serveert gerechten met seizoensgebonden ingre
diënten uit de tuin en werkt op aanvraag. Indien u geen halfpension boekt, kan 
u steeds voor het diner reserveren, bij mooi weer op het terras. Zalige tuin met 
buitenzwembad (9 x 15 m, zout water, apart kindergedeelte) en gratis ligstoe-
len, 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, bubbelbad in de slaapkamer en privé-
terras), superior suite (60 m², max. 3 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, inclu-
sief 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 volle-
dig in het teken van de organische teelt 
van planten en kruiden, olijven, druiven, 
citrusvruchten, lavendel, aloe vera... Hun 
bijzondere aandacht voor duurzaam-
heid leverde hen dan ook al de 'Green 
Travel Award' op. De ideale plaats om te 
herbronnen!

Apulië
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Martano
Deze kleine stad ligt 
in het hart van de 
Salento. Het is een van 
de hoofdplaatsen van 
de Grecia Salentina, 
een regio waar het 
lokaal dialect, het Griko, van het Grieks 
afstamt. Op een halfuurtje rijden van 
Lecce, de barokke parel van de Salento. 
De prachtige stranden en kliffen in de hak 
van Italië zijn makkelijk bereikbaar.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Masseria Bagnara

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

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

Italië

Apulië

UW VOORDEEL PUGV0052 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Lizzano
Aan de zuidoostelijke 
kust van Tarantino. De 
kustlijn van Lizzano 
strekt zich uit over zo'n 
6 km, van Gallipoli 
tot Taranto. Marina di 
Lizzano heeft een zandstrand en kristal-
helder water. Het stadje maakt deel uit 
van de Nationale vereniging 'Città del vino' 
en 'Terre del Primitivo' met zijn 'strada del 
vino'. De Primitivo di Manduria e Lizzano 
DOC is wereldwijd bekend.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Albergo Sextantio Le Grotte Della Civita

Ligging: hoog gelegen op een kam langs de Gravina di Matera (ravijn) in het 
historisch hart van de stad. U verblijft in het oudste deel van de Sassiwijken, 
nl. de Civita, uitkijkend op het indrukwekkende Murgia Park waar nog eens 
meer dan 100 grotkerken verborgen liggen en waar scenes uit de controversiële 
film van Mel Gibson 'The Passion of the Christ' werden opgenomen. Het Museo 
Archeologico Nazionale Domenico Ridola ligt op 500 m, de Cripta del Peccato 
Originale op 10 km, de witte zandstranden van Metaponto op 50 km. In de 7de 
eeuw v. Chr. koloniseerden Griekse veroveraars deze kust in de Magna Graecia 
en stichtten er Metapontum.
Transport: luchthaven Bari op 60 km.
Faciliteiten: een heerlijk ontbijt met verse lokale producten wordt geserveerd 
in de mooie authentieke grotkerk Cripta della Civita, heel gezellig... Geen 
lift. Privéparking met valetservice (vanaf € 32/1ste dag, alle volgende dagen 
€ 27/24 uur). Publieke parking op 100 m (gratis, volgens beschikbaarheid).
Grotten: dit is een albergo diffuso, wat betekent dat de 18 grotten verspreid 
liggen, uitgehouwen langs de steegjes opklimmend naar het stadje Matera. 
Er werd met extreme nauwkeurigheid te werk gegaan om de oorspronkelijke 
grotten en site te behouden. Comfort en luxe zijn aanwezig, maar heel subtiel. 
Elke grot heeft een houten deur en antiek slot. De inrichting is minimalistisch, 
heel romantisch en onwerkelijk... Mooi uitzicht op de Gravina di Matera en 
het plateau van Murgia. Classic (25-30 m², max. 2 personen, tweepersoons  bed), 
superior (40-50 m², max. 3 personen) of suite (60-100 m², max. 4 personen), zie 
ook Uw voordeel. Stenen vloer. Tweepersoonsgrot voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: 1 kind (superior kamers) of 2 kinderen (suites) t/m 12  jaar over-
nacht(en) gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: fruit voor jonggehuwden.

The New York Times titelde 'Het onwaar-
schijnlijke verhaal van het meest intrige-
rende hotel van Italië'. Logeren in deze 
albergo diffuso is een absoluut unieke 
ervaring bij het ontdekken van dit subliem 
stukje Italië... U wordt er ondergedompeld 
in de bijzondere sfeer, cultuur en de 
geschiedenis van de Sassi di Matera. Een 
onvergetelijke ervaring in de Culturele 
Hoofdstad van Europa 2019...

Basilicata

UW VOORDEEL PUGV0049 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Matera
Stad van de Sassi, 
huizen die in de rot-
sen uitgehouwen zijn. 
Carlo Levi verwierf in 
1945 grote bekend-
heid met zijn publica-
tie 'Christus kwam niet verder dan Eboli'. 
Hierin beschreef hij de schrijnende leef-
omstandigheden van de boeren in Matera 
en Basilicata, die toen nog in de prehisto-
rische grotten woonden. Intussen erkend 
als Unesco-Werelderfgoed. Matera was in 
2019 Culturele Hoofdstad van Europa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Lemon House

Ligging: rustig gelegen in Rina, een dorpje in de vallei aan de voet van het 
hoger gelegen Savoca. Een mooie wandeling van 2 km door de heuvels brengt 
u naar het centrum van Savoca. U kan uiteraard ook de auto nemen (4 km). De 
dichtstbijzijnde stranden vindt u in Santa Teresa di Riva (op 4 km), Sant'Alessio 
Siculo (op 6 km) en Letojanni (op 10 km). Breng zeker een bezoek aan Taormina, 
op 25 km, met zijn indrukwekkend Grieks theater. De majestueuze Etna bevindt 
zich op 80 km, een excursie naar deze imposante vulkaan loont zeker de moeite.
Transport: luchthaven Catania op 85 km.
Faciliteiten: inkom, gezellige ontbijtruimte en bar. Bij mooi weer kan u even-
eens op het terras ontbijten (met typisch Siciliaanse producten). In de geurende 
tuin, met bougainvillea's, citroen- en olijfbomen, vindt u het buitenzwembad 
(28 m², mei-oktober) met gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. Massages 
en kapper zijn mogelijk op aanvraag (betalend). Geen lift. Gratis parkeren in 
de straat.
Kamers: deze geraffineerde B&B werd ondergebracht in een wondermooie, 
neoklassieke villa in een charmante Engelse stijl. Niet meer dan 4 elegante 
kamers, kleinschaligheid is hier troef. Ze werden met veel zorg en oog voor 
detail ingericht. De kwaliteitsvolle stoffen en meubilair van Flamant passen dan 
ook perfect in het kader. Iedere kamer is verschillend (25-30 m², max. 2 perso-
nen) en bevindt zich op het gelijkvloers. 2 Kamers hebben zicht op de tuin, de 
andere kijken uit op het buitenzwembad. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich voornamelijk op volwassenen, kinderen zijn welkom vanaf 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje.

In deze kleinschalige, luxueuze B&B 
creëerde de charmante Vlaamse eige-
nares een warme thuis voor haar gasten. 
Met haar jarenlange ervaring, kan ze u alle 
geheimen over Sicilië prijsgeven. U geniet 
van een prachtige omgeving in een roman-
tisch decor en u kan heerlijk relaxen aan 
het zwembad...la vita è bella...

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0218 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus 
een lange geschiede-
nis. Het is een van de 
mooiste dorpjes in 
Sicilië, boven op een 
heuvel met indrukwekkend zicht op de 
Ionische Zee. De sfeer is erg pittoresk en 
gezellig met middeleeuwse, nauwe straat-
jes en talrijke kerkjes. Hier werden ook 
enkele scènes uit de Godfather-trilogie 
opgenomen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Borgo San Rocco

Ligging: in het gelijknamig dorpje San Rocco, tussen de kerk van San Nicolò 
en Santa Maria in Cielo Assunta, op 4 km van het strand van Santa Teresa di 
Riva. Borgo San Rocco is een wondermooi plekje op een heuveltop, en zoals 
wel vaker voorkomt met zo'n verborgen juweeltjes, zijn die soms iets moeilijker 
te bereiken. De laatste 250 m gaan over een weggetje van zo'n 2 m breed. 
Maar eenmaal u bent aangekomen, ziet u dat de rit absoluut de moeite loont! 
Taormina ligt op 19 km, Messina op 44 km, Catania op 65 km en de Etna op 79 km.
Transport: luchthaven Catania op 79 km.
Faciliteiten: receptie (7u30 tot 2 uur). Bar met salon en een panoramisch terras 
waar u kan ontbijten en dineren. Het restaurant met grote ramen kijkt uit 
op het mooie landschap van Savoca (diner). Traditionele gerechten worden 
gecombineerd met de beste Siciliaanse wijnen. Grote troef van deze borgo is 
het zwembad met poolbar gelegen in de vallei (01/06-30/09). Gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken. Massages mogelijk op aanvraag (betalend).
Kamers: Borgo San Rocco is een 'albergo diffuso', wat betekent dat de 
21 kamers verspreid liggen. Ze zijn het resultaat van een zorgvuldige renovatie 
van vissershuisjes, die dateren uit het begin van de 20ste eeuw. Elke kamer is 
verschillend en heeft parket of tegelvloer. Classic kamers (20 m², max. 2 vol-
wassenen, vrij donker), superior kamers met meer lichtinval, aangeraden voor 
langere verblijven (23 m², max. 3  volwassenen of 2  volwassenen en 1  kind) 
of junior suites (27 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). 
Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 40/nacht. Tweepersoonskamer voor 
alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 1 kind t/m 6  jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 
12  jaar geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de junior suites: 
dezelfde kortingen voor 2 kinderen.

Borgo San Rocco behoort tot 'I Borghi più 
belli d'Italia' (de mooiste van Italië). Niet 
verwonderlijk dat Francis Ford Coppola 
voor Savoca koos voor de opnames van 
The Godfather. Ga zeker eens tot bij de 
beroemde Bar Vitelli. Borgo San Rocco 
en Savoca zijn heel bijzonder, ze zullen 
u voor altijd bijblijven. Vittorio en zoon 
Francesco heten u hartelijk welkom.

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0173 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Savoca
Savoca werd gesticht 
in 1132 en kent dus 
een lange geschiede-
nis. Het is een van de 
mooiste dorpjes in 
Sicilië, boven op een 
heuvel met indrukwekkend zicht op de 
Ionische Zee. De sfeer is erg pittoresk en 
gezellig met middeleeuwse, nauwe straat-
jes en talrijke kerkjes. Hier werden ook 
enkele scènes uit de Godfather-trilogie 
opgenomen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Tenuta Edoné

Ligging: deze Agriturismo is erg rustig gelegen te midden van de natuur en de 
uitgestrekte velden, op 5 minuutjes rijden van het dorpje Graniti. De regisseur 
Francis Ford Coppola, van Italiaanse origine, heeft deze streek uitgekozen om 
enkele scènes uit zijn legendarische The Godfather-trilogie te filmen. Het dorpje 
ligt tussen de natuurlijke parken van de Etna, Nebrodi en Alcantara, op een 
tiental kilometer van de kust, aan de voet van de Etna. Excursies naar deze 
nog actieve vulkaan lonen zeker de moeite. Op 6 km vindt u de stranden van 
Giardini-Naxos, iets verder het stadje Taormina - Sicilië's bekendste vakantie-
oord. De archeologische schatten van Siracusa liggen op 119 km en het barokke 
Noto op 142 km.
Transport: luchthaven Catania op 67 km.
Faciliteiten: de inkom en de receptie (kluisje) bevinden zich in een apart 
gebouw. Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. Gezellige ontbijtruimte. 
Vanuit de mooie tuin ziet u in de verte de Ionische Zee liggen. U vindt er ook 
een buitenzwembad met gratis ligstoelen en parasols om heerlijk tot rust te 
komen. Gratis fietsen ter beschikking (volgens beschikbaarheid).
Kamers: deze 19de-eeuwse boerderij beschikt over slechts 14 kamers in landelijke 
stijl met parketvloer. Elke kamer is verschillend ingericht. Standaardkamer 
(21 m², max. 2 personen) of deluxe kamer (30 m², max. 3 personen, extra bed 
3de volwassene 20% korting). Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe kamers: 1  kind van 3  t/m 
12 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje: glaasje prosecco of amandelmelk.

De vriendelijke eigenaars zullen u met ple-
zier verwelkomen in hun mooie en klein-
schalige agriturismo die werd onderge-
bracht in een gerenoveerde 19de-eeuwse 
boerderij. In de tuin vindt u het zwembad, 
en heeft u zicht op de Etna en de Ionische 
zee. Het Alcantarapark heeft de Tenuta 
Edoné het kwaliteitslabel 'Trota d'Argento' 
uitgereikt.

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0208 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Graniti
Een klein dorpje in de 
Alcantara-vallei, op 
een 10-tal km van de 
zee gelegen. De streek 
wordt gedomineerd 
door de nog steeds 
actieve vulkaan Etna. Aan de kust vindt 
u onder andere het charmante Taormina, 
een zeer populaire badplaats en ooit de 
eerste Griekse kolonie op Sicilië.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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www.transeurope.com228

HHH CHARME

P FR
EE

FR
EE

€

Casa Mirabile Relais

Ligging: langs de zuidwestkust van Sicilië, tussen de Dorische tempels van 
Selinunte op 22 km en de archeologische opgravingen van Eraclea Minoa op 
48 km. Het centrum van Menfi bevindt zich op 5 km. Porto Palo is de belangrijkste 
badplaats van Menfi (7 km).
Transport: luchthaven Palermo op 105 km.
Faciliteiten: geen echte bar, maar u kan wel steeds een drankje of een snack 
bestellen. Huiselijke sfeer. Mooi salon met televisie en een kleine bibliotheek. 
Het ontbijtbuffet is verzorgd en typisch Siciliaans. Het restaurant serveert 
streekgerechten met aangepaste wijnen. Tuin met mediterrane planten en olijf-
bomen. Een fraai buitenzwembad met poolbar, gratis ligstoelen en parasols 
bevindt zich naast de olijfgaard. Handdoeken (betalend). Geen lift. Excursies 
naar de belangrijkste historische en archeologische sites in de omgeving en een 
bezoek aan enkele prestigieuze wijnhuizen zijn mogelijk op aanvraag. Vraag 
zeker naar de excursie per motorboot (voordelige prijs): langs de kust geniet u 
van geweldige uitzichten op de natuur en de tempels van Selinunte, neem een 
duik in het kristalheldere water en ontspan op de mooie, rustige stranden. Of 
neem de taxiboot naar een bijna verlaten baai voor een zalige namiddag aan 
het strand.
Kamers: 12  erg verzorgde kamers waarbij de inrichting geïnspireerd is op 
de cultuur en het verleden van het eiland. Elk voorwerp vertelt een verhaal 
over het Siciliaanse leven. We reserveren comfort kamers (18-20  m², max. 
3 personen), superior kamers (30-40 m², max. 4 personen) of suites (25-40 m², 
2 slaapkamers, 1x met groot bed, 1x met sofabed, ruime badkamer met bad). 
Resinavloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de en 4de 
persoon): € 31/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 4 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

Deze antieke baglio (1800) aan de voet 
van een heuvel en omringd door wijn- en 
olijfgaarden en citrusbomen werd knap 
gerestaureerd door de hartelijke familie 
Barbera. De gepassioneerde Lillo Barbera 
verwent u met al het goede van Sicilië! 
Op dit schitterend stukje platteland is het 
heerlijk vertoeven terwijl de zee in de verte 
lonkt.

Sicilië

GENIETEN
∙ 5 nachten in een comfort kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 kooksessie met 3 gangendiner
∙ 1 keukenschort met hotellogo
∙ 1 proeverij van streekproducten
∙ 1 wijndegustatie

(2 rode en 2 witte wijnen)
(cumuleerbaar met het vroegboekvoor-
deel)

UW VOORDEEL SICV0204 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Menfi
Dit dorp ligt in het 
vruchtbare zuiden van 
Sicilië. De geschiede-
nis is sterk verbonden 
met het produceren van 
wijn. De zandstranden 
en de zee van Menfi krijgen al 17 jaar lang 
de blauwe vlag van het FEE (Foundation 
for Environmental Education) toegewezen, 
wat de goede kwaliteit van het zeewater, 
de bescherming van de stranden en het 
milieu, en de veiligheid garandeert.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Baglio Donna Franca

Ligging: strategisch, op het hoogste punt in de omgeving, met een schitterend 
uitzicht op de Egadische eilanden, Erice en Marsala. Het hotel ligt tussen de 
stadjes Trapani (26 km) en Marsala. Het is de perfecte uitvalsbasis om het inte-
ressante westen van het eiland te verkennen. In Trapani kan u de boot nemen 
naar de Isole Egadi.
Transport: luchthaven Palermo op 70 km.
Faciliteiten: 'baglio' komt van het Arabisch woord 'bahal' en betekent binnen-
plaats. Het hotel beschikt dan ook over een grote binnenplaats waar u kan 
dineren of gezellig relaxen. Receptie, lounge en bar. In het aanbevolen 
restaurant wordt vooral de Siciliaanse keuken geserveerd. Het hotel heeft een 
eigen cantina waar de wijn ligt opgeslagen in grote eiken vaten. Er worden 
degustaties georganiseerd (vanaf € 10-26) en u kan wijn kopen van het land-
goed zelf en uit de regio. Er is een buitenzwembad (handdoeken zijn betalend). 
Speeltuintje voor de kinderen.
Kamers: de 15 elegante kamers (max. 4 personen, tegelvloer, 1 fles water op 
de kamer) zijn tot in het kleinste detail verzorgd. We reserveren voor u de 
standaardkamers (min. 16 m²), de deluxe kamers (min. 16 m², met zicht op de 
wijngaarden en het omringende landschap) of de suites (40 m², apart salon, 
balkon). Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 33/nacht, extra bed (4de volwassene) vanaf € 17/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  36/dag (volwassene) 
(4 gangen met bediening aan tafel). Kindermenu ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: €  10/nacht. 01/04/22-30/04/22, 01/10/22-15/11/22: 
2 kinderen t/m 16 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders. Overige 
data: 2  kinderen van 3  t/m 10  jaar op de kamer van de ouders betalen elk 
€ 18/nacht. Inclusief ontbijt.
Bonus: min. 2 nachten: welkomstdrankje.

Deze antieke baglio werd in 1850 gebouwd 
rond een 15de-eeuwse wachttoren door de 
nobele familie Florio. Dat jaar startte ook 
hun wijnproductie, die al gauw een aan-
zienlijke reputatie op het eiland verwierf. 
Vandaag is de baglio schitterend gereno-
veerd en produceren de nieuwe eigenaars 
nog steeds de gekende wijnen.

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0145 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Marsala
U kent natuurlijk de 
gelijk  namige zoete 
wijn. In een van de hui-
zen waar vroeger wijn 
geproduceerd werd, is 
nu het Museo Archeo-
logico di Baglio Anselmi gevestigd. In het 
Museo degli Arazzi kan u een collectie 
wandtapijten uit Brussel bewonderen. Het 
oude, barokke centrum wordt omgeven 
door 16de-eeuwse stadsmuren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/baglio_donna_franca/234255i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Susafa

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

In een knap gerenoveerde hoeve uit de 
18de eeuw wordt sinds 2008 een klein-
schalig, heel karakteristiek en elegant 
hotel uitgebaat. Susafa Agriturismo is 
omgeven door eindeloze valleien en uit-
gestrekte graanvelden. Een fascinerende 
plek in het Siciliaanse binnenland en een 
authentieke sfeer die het verleden met het 
heden herenigt.

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0198 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Polizzi Generosa
Middeleeuws plaatsje 
in het noorden van 
Sicilië, aan de rand 
van het Parco delle 
Madonie, een berg-
achtig gebied dat zich 
uitstrekt tot aan zee, uitgelezen voor 
natuurliefhebbers en wandelaars. Hier 
beleeft u het echte Sicilië. Laat u volledig 
onderdompelen in de intieme sfeer van 
het Siciliaanse platteland.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

de
lu

xe
 lo

ft

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/susafa/234247i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vecchio Borgo

Ligging: dit viersterrenhotel situeert zich in het centrum van Palermo, op 50 m 
van de Piazza Politeama en op enkele passen van het populaire en karakteris-
tieke Borgo Vecchio, de oudste en gekendste markt van Palermo, waarnaar het 
hotel genoemd werd. Palermo is een veelzijdige stad waarop u niet snel zult 
uitgekeken raken - er valt hier heel wat te beleven en te bezoeken. Maar het 
zou uiteraard zonde zijn om geen enkele excursie te maken en iets méér van 
Sicilië te proeven. We geven u graag enkele tips. Vlakbij Palermo ligt Monreale 
met zijn prachtige kathedraal versierd met schitterende mozaïeken (13 km). 
Andere excursiemogelijkheden zijn het mooie Cefalù op 69 km, Trapani in de 
streek van de zoutwinning op 95 km, de tempels van Segesta (op 75 km) en van 
Selinunte (op 120 km), en nóg indrukwekkender de Valle dei Templi in Agrigento 
op 130 km.
Transport: luchthaven Palermo op 25 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes bestaan uit een mooie, moderne 
en aangename inkom met de receptie en een kleine bar op de eerste verdieping. 
Verder is er een gezellige ontbijtzaal, waar u zich kunt bedienen van een buffet 
om de dag te starten. Er is een garage: vanaf € 13/24 uur.
Kamers: Hotel Vecchio Borgo telt 33 aangename kamers (23 m², max. 3 perso-
nen) met parketvloer. Ze zijn ingericht in warme kleuren en beschikken over 
alle nodige faciliteiten. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de 
volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).

De Vecchio Borgo is een recent hotel, dat 
modern en erg stijlvol is ingericht. U geniet 
hier van een ideale locatie in het centrum 
van Palermo. Dit etablissement is een 
voortreffelijke keuze voor wie op zoek is 
naar een elegant verblijf in het hart van de 
Siciliaanse hoofdstad.

Italië
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Palermo
De hoofdstad van 
Sicilië, aan de voet van 
de Monte Pellegrino. 
Palermo beleefde zijn 
hoogdagen onder de 
Arabische heersers. 
Deze invloeden zijn nog te zien in de 
bouwstijl van de kerken, de straatjes en 
de markten. Ook de Normandiërs, barok 
en art nouveau lieten hier hun sporen na. 
Tot de vele bezienswaardigheden beho-
ren de Fontana Pretoria, het Palazzo dei 
Normanni, de Cappella Palatina en de 
kathedraal.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/vecchio_borgo/234158i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Addauro Resort

Ligging: op het platteland, even buiten het historisch centrum van Siracusa 
(9 km) en op minder dan 3 km van het strand in Arenella. Iets verderop (8 km) 
liggen de witte stranden van Fontane Bianche. Het barokke centrum van Noto 
bevindt zich op 29 km. De indrukwekkende kloven, watervallen en natuurlijke 
zwembaden in het natuurreservaat van Cavagrande del Cassibile, vindt u op 
28 km. De kunststeden Modica en Ragusa liggen op respectievelijk 62 en 81 km. 
Het lieflijk vissersdorpje van Marzamemi bevindt zich op 45 km en het meest 
zuidelijke punt van Sicilië, Capo Passero, op 55 km. Catania met ernaast de Etna 
vulkaan situeert zich op 71 km, de top van de Etna op 100 km.
Transport: luchthaven Catania op 66 km, Comiso op 87 km.
Faciliteiten: receptie met lounge. Er is een bar waar u snacks of een aperitief 
kan bestellen. Het à-la-carterestaurant, open 's middags en 's avonds, serveert 
traditionele Siciliaanse gerechten. In de tuin is er een zwembad met natuurlijk 
filtersysteem (mei-oktober) en een poolbar. U kunt er gratis gebruik maken van 
ligstoelen, parasols en handdoeken.
Kamers: de 11 kamers liggen rond de binnenplaats van deze karakteristieke 
Siciliaanse baglio. De kamers zijn in een minimalistische stijl ingericht, elk 
met hun eigen accent. Waterkoker aanwezig. Keramische vloertegels. Classic 
met deurraam (14 m²), superior (15 m²) of deluxe kamer met terras dat uitgeeft 
op het zwembad (14 m²). Extra bed (3de volwassene) mogelijk in een superior 
kamer: € vanaf 28/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € vanaf € 30/dag (3 gangen, 
bediening aan tafel). Kindermenu t/m 8 jaar, ter plaatse te betalen.
Kinderen: kinderbedje: € 15/verblijf. 1 Kind van 4 t/m 10 jaar op de kamer van 
de ouders vanaf € 22/nacht (inclusief ontbijt).

Deze traditionele baglio werd met veel 
aandacht voor natuurlijke materialen, 
respect voor het origineel gebouw en een 
milieuvriendelijk renovatieproces omge-
bouwd tot een kleinschalig en modern 
eco-hotel net buiten Siracusa. Een ideaal 
adresje om in harmonie met de natuur 
tot rust te komen en te genieten van de 
Siciliaanse zon.

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0211 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Siracusa
De geschiedenis van 
Siracusa gaat terug tot 
733 voor Christus, toen 
het door Griekse kolo-
nisten werd gesticht. 
De geboortestad van 
Archimedes was een van de mooiste ste-
den ter wereld. Vandaag staat het histo-
risch centrum, met het Grieks theater, het 
Romeins amfitheater en het beruchte oor 
van Dionysius (de tiran van Siracusa), op 
de Unesco-Werelderfgoedlijst.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/addauro_resort/235471i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Airone City Hotel

Ligging: het hotel ligt in een rustige buurt in het noorden van de stad, op 
korte afstand van het historisch centrum van Catania (3  km). Dit centrum 
kan u te voet, met de auto of met het openbaar vervoer (bushalte op 100 m) 
bereiken. Strategische ligging dicht bij de op- en afrit van de ring om van 
hieruit omliggende bezienswaardigheden te bezoeken: de grillige Riviera dei 
Ciclopi-kust ligt net ten noorden van het hotel met Aci Castello op 8 km, Aci 
Trezza op 14 km en Acireale op 16 km. Bezoek ook Giardini Naxos op 40 km en 
Taormina, met zijn beroemd Grieks Theater, op 50 km. Iets verder ligt Messina, 
op 93 km. Het antieke Siracusa en het Ortigia-eiland op 70 km lonen zeker de 
moeite. De barokke steden Noto en Ragusa liggen op respectievelijk 105 en 
117 km. De Refugio Sapienza, aan de top van de Etna, bevindt zich op 30 km, 
zo'n 50 minuten rijden, en is het startpunt voor excursies op Europa's meest 
actieve vulkaan.
Transport: luchthaven Catania op 12 km.
Faciliteiten: bij mooi weer kan u buiten ontbijten op het terras. Geen 
restaurant maar wel een bar waar u ook terecht kan voor een lichte lunch of 
diner. Buitenzwembad (50 m², mei-oktober). Verhuur van elektrische fietsen op 
aanvraag. Gratis parking volgens beschikbaarheid.
Kamers: de 40 hedendaagse kamers van dit recente hotel zijn erg ruim en werden 
in een minimalistische stijl ingericht. De kamers bieden al het nodige comfort 
en beschikken over tegelvloer. Naar keuze reserveren we voor u een superior 
kamer (30 m², voor max. 4 personen) of een deluxe kamer (38 m², voor max. 
4 personen). Extra bed (3de en 4de persoon): € 30/nacht. Familiekamer (85 m², 
voor max. 6  personen) beschikbaar. Tweepersoonskamer voor alleengebruik 
(superior).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.

Airone City Hotel is een recent hotel met 
openluchtzwembad in Catania. Het heeft 
een prima ligging in een rustige buurt van 
de stad, dicht bij het historisch centrum. 
Met de op- en afrit van de ring vlakbij heeft 
u een gemakkelijke verbinding om nog 
meer Siciliaanse trekpleisters te bezoe-
ken. De kamers zijn ruim en comfortabel.

Italië
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• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Catania
Catania ligt aan de 
voet van de Etna en 
heeft een woelige 
geschiedenis gekend. 
In 1693 werd de stad 
volledig verwoest door 
een krachtige aardbeving. Later werd ze 
heropgebouwd in barokke stijl, waarvan 
de Duomo een treffend voorbeeld is. Op 
de Piazza Duomo vindt u ook het symbool 
van de stad 'U Liotru', een uit lava gehou-
wen olifant.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) de
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Suitebeach

Ligging: een superligging met directe toegang tot het strand Lido Signorino, op 
6 km van het centrum van Marsala. Alles is aanwezig om uw vakantie aangenaam 
te maken: op 500 m zijn er restaurantjes, een beachbar, winkeltjes,... In Marsala 
zelf kunt u eens langs de haven flaneren en uiteraard wijn proeven in één van de 
wijnhuizen, de marsala-wijn is vermaard. Er zijn ook uitstekende visrestaurantjes. 
Bezoek het Museo en Parco Archeologico en maak een boottochtje in de Laguna 
dello Stagnone met zijn zoutpannen. Excursiemogelijkheden: Trapani op 40 km 
en Erice op 60 km. Agrigento en Palermo liggen beide op 130 km.
Transport: luchthaven Trapani op 23 km, Palermo op 111 km.
Faciliteiten: receptie, zitruimte en een kleine bibliotheek. In de aangename 
tuin is er een barbecue, een pingpongtafel en een bubbelbad. Er is ook 
mogelijkheid tot massages en behandelingen, hiervoor is een relaxzone voor-
zien in de tuin. Gratis ligstoelen en parasols op het strand (15/06-10/09). In de 
omgeving: tennis op 1 km, golf op 7 km, watersporten en kitesurf op 10 km.
Kamers: de 5  gerieflijke kamers (25  m²) zijn voornamelijk in pasteltinten 
gedecoreerd, overeenkomstig de maritieme omgeving. Tegelvloer. Naar keuze 
standaardkamers (lateraal zeezicht, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen), superior kamers (lateraal zeezicht, balkon, max. 3 volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) of deluxe kamers (max. 2 volwassenen en 1 kind) 
met terras en frontaal zeezicht. Extra bed (3de volwassene): € 40/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. 1 Kind (deluxe) of 2 kinderen (standaard 
en superior) van 3 t/m 9 jaar op de kamer van de ouders betalen € 30/nacht 
(inclusief ontbijt).

U logeert hier in een mooie witte woning 
met een tuin, direct aan het strand gelegen. 
Bij Valeria en Edoardo en hun kinderen 
Giovanni en Sara ervaart u de Siciliaanse 
gastvrijheid ten volle. 's Avonds geniet 
u van een spectaculaire zonsondergang 
over de Egadische eilanden en in het bij-
zonder het eiland Marettimo.

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0176 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Marsala
U kent natuurlijk de 
gelijknamige zoete 
wijn. In een van de 
huizen waar vroeger 
wijn geproduceerd 
werd, is nu het Museo 
Archeologico di Baglio Anselmi gevestigd. 
In het Museo degli Arazzi kan u een collec-
tie wandtapijten uit Brussel bewonderen. 
Het oude, barokke centrum wordt omge-
ven door 16de-eeuwse stadsmuren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Borgo Pantano

Ligging: vlak bij de rivier Ciane, omgeven door het natuurreservaat Ciane e 
Saline. Het centrum van Siracusa (treinstation) ligt op 7  km en is Unesco-
Werelderfgoed. Het schiereiland van Siracusa, Ortigia met o.m. de beroemde 
tempel van Apollo, is door 2 bruggen met het vasteland verbonden. Het dichtst-
bijzijnde strand bevindt zich op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 50 km, Comiso op 80 km.
Faciliteiten: inkom, internethoekje en lounge. In dit centraal gedeelte van de 
borgo is er ook een mooi wellnesscentrum (betalend, 10% korting voor onze 
klanten) en een speelruimte (Wii, pingpongtafel, tafelvoetbal, gezelschaps–
spelen). Iets verderop ligt een modern restaurant/ontbijtruimte/bar met pano-
ramisch terras. Tuin met openluchtzwembad (650 m², gratis ligstoelen, parasols 
en handdoeken, aquagym 2 x per week) en kleiner, verwarmd zwembad met 
hydromassage. Poolbar in de zomer (snacks en lunch). Transfert naar o.m. 
Siracusa, Ortigia... (betalend). In de omgeving: tennis op 3 km, golf op 5 km 
(9 holes).
Kamers: 32 schitterende kamers/suites. Classic (18 m², max. 2 personen) en com-
fort kamers (22 m², max. 2 volwassenen en 1 kind t/m 11 jaar) rond de binnen-
koer, met de naam van een Siciliaanse schrijver. Een citaat van de schrijver kan 
u lezen op de muur en ook het boek ligt voor u klaar ter inzage. Junior suites 
(35-40 m², max. 4 personen) of unique suite (60 m², max. 5 personen, gelijk-
vloerse verdieping met woonkamer met sofabed, 1ste verdieping met slaapkamer 
(tweepersoonsbed), bubbelbad, terras). De kamers/suites hebben een water-
koker, tegelvloer of parket (sommige comfort kamers en junior suites). Extra 
bed (3de en 4de persoon): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (uitgebreid buffet). Halfpension: € 42/dag (vol-
wassene), € 28/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuzemenu met bediening 
aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht (uitgez. classic kamers). Comfort kamers: 
1 kind van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 45/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Geschenkje voor jonggehuwden.

In deze borgo wacht u pure charme, stijl 
en een zalig vakantiegevoel! De ligging 
zorgt ervoor dat u natuur, strand en stad 
kan combineren. De inrichting van Hotel 
Borgo Pantano is van de hand van de 
jonge eigenares Giusi en haar moeder 
Donatella. Giusi is heel artistiek bezig en 
gaat constant op zoek naar vernieuwing en 
originaliteit. Een pareltje...

Italië
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• Gratis nachten

Siracusa
Dé stad voor cultuur-
liefhebbers die terug-
gaat tot de 5de eeuw 
v. Chr., gelegen aan de 
oostkust. In de archeo-
logische site Neapolis 
herbeleeft u het verleden met o.m. het 
Grieks theater, het Romeins amfitheater 
en het beruchte oor van Dionysius (de 
tiran van Siracusa). Siracusa gold in de 
oudheid als een van de mooiste steden 
ter wereld.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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La Corte del Sole

Ligging: op een heuvel, met adembenemend zicht over het natuurreservaat van 
Vendicari, met ongerepte zandstranden en kleine meren, en de Middellandse 
Zee. Het strand van Eloro ligt op 15 minuten stappen en Noto op 7 km.
Transport: luchthaven Catania op 86 km, Comiso op 86 km.
Faciliteiten: traditionele Siciliaanse keuken op basis van biologische 
ingrediënten uit eigen tuin. Fantastisch panoramisch buitenterras waar u 
's avonds kunt dineren, in de zomer is er ook livemuziek. In de bar en ont-
bijtruimte met buitenterras troont de oude olijf- en druivenpers. Mooi open-
luchtzwembad (april-oktober), gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
betalend, en poolbar (light lunch mogelijk) in de tuin (3.000 m²). Kleine out-
doorfitness. Geen lift. U heeft de mogelijkheid om begeleide excursies in het 
natuurreservaat Oasi di Vendicari, kooklessen en wijndegustaties te reserveren. 
Mountainbikeverhuur. Gratis transfer naar Lido di Noto, op aanvraag (mei-okto-
ber). Voordelige prijs voor uitgeruste stranden, gratis parasols voor gebruik op 
niet-uitgebate stranden.
Kamers: 36 ruime kamers, genoemd naar een Siciliaans eiland. De bedden zijn 
uit smeedijzer, antiek hout of Caltagirone keramiek. De elegante decoratie 
is vooral te zien in de oasis en romantica kamers. Tegelvloer. Mediterraneo 
(25 m²), romantica (25 m², hemelbed, koffie- en theefaciliteiten, terras) of 
oasis (25 m², balkon/terras met zicht op het natuurreservaat, koffie- en thee-
faciliteiten). Extra bed 3de volwassene: 30% korting (uitgez. romantica kamers). 
Op aanvraag: familiekamers met kitchenette voor 4 personen (40 m²) of 5 per-
sonen (45 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 33/dag (4 gangen met 
bediening aan tafel) (uitgez. 01/11-10/11).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (mediterraneo en oasis) of 2  kinderen 
(mediterraneo, stapelbedden) van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders 
geniet(en) elk 50% korting (inclusief ontbijt).

Deze schitterende antieke masseria 
werd met veel liefde en oog voor detail 
gerestaureerd. U verblijft hier op wandel-
afstand van ongerepte stranden en van 
het natuurreservaat Vendicari. De familie 
Pintaldi en hun sterk team verwennen u 
met hun gastvrijheid en zorgen er ook voor 
dat u het beste van Sicilië leert kennen. 
Topper!

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0209 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche ber-
gen en Marina di Noto 
ligt aan de kust. Het 
is een van de belang-
rijkste baroksteden 
van Italië, Unesco-Werelderfgoed. De 
Piazza Municipio met de kathedraal en 
het Palazzo Ducezio (stadhuis) vormen 
het hart van Noto. Via de trappen bereikt 
u Noto Alta voor een subliem panorama.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/la_corte_del_sole/235409i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Pantanelli di Vendicari

Ligging: ten zuiden van Noto, de hoofdstad van de Siciliaanse barok, in het 
natuurreservaat Oasi di Vendicari. De agriturismo bevindt zich op 3 km van 
het park met ongerepte zandstranden en kleine meren, waar u de typische 
maquis nog steeds kunt bewonderen. Het is een belangrijke rustplaats voor de 
trekvogels op hun tocht van noord naar zuid. Op 10 km ligt het vissersdorpje 
Marzamemi met het karakteristieke pleintje Piazzetta della Tonnara. De archeo-
logische site van Siracusa situeert zich op 44 km, Modica op 48 km en Ragusa 
op 64 km.
Transport: luchthaven Catania op 93 km, Comiso op 79 km.
Faciliteiten: receptie (8  tot 22  uur). Het restaurant is ondergebracht in 
een gerestaureerde wijnmakerij waar tot de jaren 50 de druiven van de Nero 
d'Avola werden geperst, een zeer gerenommeerde wijn op het eiland. In het
à-la-carterestaurant worden traditionele Siciliaanse gerechten geserveerd. De 
ingrediënten zijn afkomstig van de boerderij. Klein zwembad (4 x 9 m) met 
gratis ligstoelen en parasols, handdoeken betalend. Geen lift.
Kamers: 18 kamers. Vroeger werd hier het hooi en het gereedschap gestapeld, 
vandaag hebben ze een hedendaagse inrichting met een knipoog naar het 
verleden. Een waterkoker is aanwezig, tegelvloer. Standaardkamers in de baglio 
gelegen op de binnenplaats (16  m², extra bed (3de persoon): €  30/nacht). 
Comfort kamers in het andere gedeelte, Carrubo genoemd (22 m², kleine patio, 
extra bed (3de persoon): € 40/nacht, (4de persoon): € 30/nacht). 1 Kamer met 
balkon uitkijkend over de moerassen van de oase (18 m², max. 2 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.

Heel charmant adresje in een fascinerend 
stukje natuur, de oase Vendicari. Een 
paradijsje voor rustzoekers, wandelaars 
en vogelliefhebbers. Het is zalig vertoeven 
op een van de terrasjes. Prima ligging om 
van hieruit Zuidoost-Sicilië te verkennen. 
Luciana en haar team zullen u met plezier 
wegwijs maken in deze boeiende streek.

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0175 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Noto
Noto ligt aan de voet 
van de Ibleïsche ber-
gen en Marina di Noto 
ligt aan de kust. Het 
is een van de belang-
rijkste baroksteden 
van Italië en Unesco-Werelderfgoed. De 
Piazza Municipio met de kathedraal en het 
Palazzo Ducezio (stadhuis) vormt het hart 
van Noto. Via de trappen bereikt u Noto 
Alta voor een subliem panorama.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/pantanelli_di_vendicari/232954i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Torre Dantona

Ligging: rustig, op 2 km van het centrum en het strand van Marina di Modica, 
midden in de velden. Op 10 km ligt de iets grotere badstad Sampieri. Binnen een 
straal van 60 km vindt u meerdere topbezienswaardigheden, zoals de barokke 
steden Ragusa en Modica, alsook Ortigia, het historisch centrum van Siracusa 
(72 km). Catania, de op één na grootste stad van het eiland aan de voet van 
de Etna, ligt op zo'n 1u30 rijden; de oude stadskern is een schoolvoorbeeld van 
Siciliaanse barok.
Transport: luchthaven Catania op 122 km, Comiso op 59 km.
Faciliteiten: dit voormalig landhuis is ingericht om aan al uw noden te voldoen. 
Ontbijt, lunch en diner worden geserveerd in het restaurant Gustatempo. Hier 
wachten u heerlijke Siciliaanse gerechten, gemaakt met eigen producten. U kan 
ook gezellig al fresco eten, op de karakteristieke en uitnodigende binnenplaats. 
Complete relaxatie aan het buitenzwembad in de tuin met gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken, en mogelijkheid tot barservice. Ligstoelen aan het 
strand, met korting voor de hotelgasten.
Kamers: 12  fris ingerichte kamers met tegelvloer. Elke kamer is verschillend. 
Classic kamer (18 m², max. 2 personen, tweepersoonsbed, douche), classic kamer 
met terras (22 m², max. 3 personen, tweepersoonsbed of 2 éénpersoonsbedden, 
douche), superior kamer (24 m², max. 2 personen, groot tweepersoonsbed, dou-
che), deluxe kamer (28 m², max. 3 personen, groot tweepersoonsbed, bubbel-
bad) of suite (60 m², max. 4 personen, duplex, groot tweepersoonsbed op de 
1ste verdieping, zitkamer met sofabed op het gelijkvloers, bubbelbad). Extra 
bed (3de en 4de persoon): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 25/dag (3 gangen met 
bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Er heerst een gemoedelijke sfeer in dit 
authentiek landhuis. Dora en haar team 
zijn heel gastvrij en zullen u met open 
armen ontvangen. U geniet er van een 
mooie ligging op het platteland en toch 
dicht bij de zee (op 2 km). 's Avonds is het 
zalig tot rust komen op de heel charmante 
binnenplaats.

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0196 X1
• Vroegboekvoordelen

Marina di Modica
Marina di Modica ligt 
aan het strand, in het 
uiterste zuiden van 
Sicilië. Modica (21 km) 
is een van de barokke 
steden die behoort tot 
de Val di Noto, Unesco-Werelderfgoed. 
Ook Scicli (15 km), Ragusa (38 km) en Noto 
(58 km) staan op de Werelderfgoedlijst. Op 
45 minuten rijden ligt Siracusa, met op het 
schiereiland Ortigia een grote archeologi-
sche site.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/torre_dantona/234239i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vecchia Masseria

Ligging: in San Michele di Ganzaria, een deelgemeente van Caltagirone, in het 
midden van een bos van 2.000 ha met mooi uitzicht op de omringende heuvels. 
Caltagirone ligt op 22 km, Gela op 20 km en Piazza Armerina met de beroemde 
Villa Romana del Casale (mozaïeken) op 18 km.
Transport: luchthaven Comiso op 70 km, Catania op 86 km.
Faciliteiten: dit gerenoveerd landhuis van meer dan 200  jaar oud biedt een 
inkom met de receptie en een ontbijtruimte in een van de authentieke zalen. 
Uitgebreid ontbijt met huisbereide gerechten. In het uitstekend restaurant ver-
went de chef u met een smaakvolle, Siciliaanse keuken en dagverse, biologische 
ingrediënten afkomstig van het domein zelf. 's Middags lichte snacks verkrijg-
baar. Tuin met openluchtzwembad (gratis ligstoelen, parasols en handdoeken), 
bubbelbad. Gezellige bar. Geen lift (max. 2 verdiepingen). Gratis fietsen om het 
natuurpark Montagne della Ganzaria te verkennen. Boogschieten, excursies per 
quad, paardrijden (5 km),...
Kamers: 31 kamers met tegelvloer. Naar keuze: standaardkamer (14 m², max. 
2  personen, terras), superior kamer (15  m², max. 2  personen, zicht op het 
omringende landschap) of junior suite (22 m², max. 3 personen, balkon of terras, 
koffie- en theefaciliteiten). De standaard en superior kamers liggen in de oor-
spronkelijke gebouwen van het landhuis en hebben een rustieke inrichting met 
natuurlijke materialen, smeedijzer en keramiek. De junior suites bevinden zich 
in het nieuwe bijgebouw en zijn moderner. Extra bed (3de volwassene) in een 
junior suite: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (volwassene), 
€ 22/dag (kind t/m 12 jaar) (4 gangen inclusief koffie, vast menu, bediening aan 
tafel, vegetarische maaltijden mogelijk op aanvraag).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 30% korting (inclusief ontbijt).

De familie Golino ontvangt u hartelijk in 
deze agriturismo die met veel passie en 
liefde werd gerenoveerd. De voornaamste 
troeven zijn de centrale ligging, het schit-
terende panorama, het zalige zwembad 
en het vriendelijke personeel. Ook de 
heerlijke keuken van vader Stefano en 
zoon Philippe is een absolute troef. Voor 
natuurliefhebbers die zich graag culinair 
laten verwennen.

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0191 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Caltagirone
Gelegen ten zuidwes-
ten van Catania, en 
vooral bekend om zijn 
kleurrijke keramiek-
kunst. Het pronkstuk 
van het stadje is de 
Scalinata di Santa Maria del Monte, een 
trap van 142 treden gemaakt in keramiek. 
De kleurrijke tegeltjes die de trap deco-
reren zijn allemaal verschillend en wer-
den tussen de 10de en de 20ste eeuw in 
Caltagirone gemaakt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/vecchia_masseria/234142i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Costazzurra Museum & Spa

Ligging: tussen de Tempelvallei en de kust, op 500 m van het strand in San 
Leone, badplaats van Agrigento. De Tempelvallei ligt op 3 km, het stadscentrum 
op 8 km. De glooiende witte rotsen van Scala dei Turchi liggen op 14 km, de 
stranden van het natuurreservaat Torre Salsa op 27 km. Op 95 km vindt u de 
archeologische site van Selinunte.
Transport: luchthaven Comiso op 112 km, Catania op 166 km, Palermo op 179 km.
Faciliteiten: in het hotel worden archeologische vondsten tentoongesteld. Het 
à-la-carterestaurant Il Grecale serveert verse vis met lokale producten, en piz-
za's op basis van traditionele bloem. Verde Mare is de tuin van het hotel (straat 
oversteken) met buitenzwembad (gratis ligstoelen, parasols en handdoeken), 
poolbar en speeltuintje. Er is een shuttle service naar het strand (richtprijs vanaf 
€ 12/persoon heen en terug, inclusief strandservice). Wellnesszone (betalend) 
met sauna, bubbelbad, Turks bad, massage, belevenisdouche en schoonheids-
behandelingen. Shuttledienst naar de Tempelvallei op aanvraag (richtprijs vanaf 
€ 12/persoon, heen en terug).
Kamers: 38 kamers in moderne stijl: standaardkamer met balkon (15 m²) of een 
ruimere deluxe kamer zonder balkon (20 m²). Laminaatvloer. Extra bed (3de en 
4de volwassene): 10% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (3 gangen, water 
en wijn inbegrepen) (uitgez. 14/08, 15/08, 24/12 en 25/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 7 jaar op de kamer van de 
ouders genieten elk 50% korting, 2 kinderen van 8 t/m 12 jaar genieten elk 35% 
korting, 2 kinderen van 13 t/m 17 jaar elk 20% korting (inclusief ontbijt).

Agrigento en de Tempelvallei kunt u 
hier perfect combineren met zon, zee en 
strand. Bijzonder: het hotel dient ook als 
een museum waar u archeologische vond-
sten kan bewonderen. De enthousiaste 
familie La Gaipa en het volledige team 
staan garant voor de vele geneugten van 
Sicilië, en maken van uw vakantie een 
ware beleving!

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0210 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Agrigento
Net buiten de huidige 
stad vindt u de indruk-
wekkende getuigen van 
het antieke Akragas: de 
Tempelvallei. Akragas 
was een van de meest 
toonaangevende steden van Magna 
Grecia. U kunt er de bijna intact bewaarde 
Tempel van Concordia bewonderen, als-
ook de tempels van Castor en Pollux, Juno 
en Zeus. Dit alles op een steenworp van 
prachtige zandstranden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/costazzurra_museum_--_spa/234326i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Scala dei Turchi Resort

Ligging: op 100 m van het strand van Scala dei Turchi met zijn majestueuze 
kliffen van witte mergel (enkel gescheiden door een straat). De ruïnes van 
de Romeinse villa liggen op 4  km, het natuurreservaat van Torre Salsa op 
8 km. Het historisch centrum van Agrigento bevindt zich op 13 km, net zoals 
de legendarische tempelvallei met de tempels van Castor, Pollux, Heracles, 
Concordia en Juno.
Transport: luchthaven Comiso op 125 km, Palermo op 167 km, Trapani op 168 km, 
Catania op 171 km.
Faciliteiten: het resort is gebouwd rond een traditionele 'baglio', zoals een 
typisch Siciliaanse hoeve met tuin. Café en Lounge Bar met prachtig zeezicht en 
terras. 2 Restaurants, waarvan één met internationale en één met mediterrane 
keuken. De riante tuin wordt 's avonds feeëriek verlicht. Er is een buiten-
zwembad met poolbar en bubbelbad. Gratis ligstoelen en parasols, handdoeken 
betalend.
Kamers: het resort telt 45  kamers (2  verdiepingen, tegelvloer) ingericht in 
overheersend witte en pasteltinten. Naar keuze: economy kamers (25 m², max. 
2 personen) zonder ramen (dus geen zicht) en in lager deel van het gebouw, 
superior kamers (38 m², max. 3  personen) met aparte slaap- en leefruimte, 
zicht op de tuin en/of het zwembad. Deluxe kamers en junior suites (58 m², 
max. 4 personen) op de eerste verdieping met 2  slaapkamers, leefruimte en 
2 balkons, resp. met zijdelings zeezicht en met zicht op het zwembad of de tuin. 
Badjassen en pantoffels in de junior suites. Extra bed (3de en 4de volwassene): 
20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind 5 t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. Superior kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Deluxe kamers en 
junior suites: dezelfde korting voor 2 kinderen.
Bonus: jonggehuwden: fruit en spumante (zie ook Uw voordeel).

Modern resort (2014) met een onklop-
bare ligging nabij het strand van Scala 
dei Turchi met zijn statige witte kliffen, 
die u ook vanuit het hotel kan bewonde-
ren. U beschikt over een fraaie tuin, een 
groot zwembad met bubbelbad en ruime 
kamers. Tevens een perfecte uitvalsbasis 
voor een bezoek aan de tempelvallei van 
Agrigento.

Italië

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0199 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Realmonte
Een klein kustdorpje 
daterend uit de 17de 
eeuw. Deze kust is 
erg gekend voor zijn 
spectaculaire mergel-
kliffen en prachtige 
stranden. Bezoek er zeker de Romeinse 
villa met zijn indrukwekkende mozaïek-
vloer, en de ondergrondse zoutkathedraal. 
Hier werden standbeelden en decoratieve 
elementen in de zoutrots gehouwen. Een 
uniek schouwspel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) su
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/scala_dei_turchi_resort/234318i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Relais Santa Anastasia

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

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

Sicilië

UW VOORDEEL SICV0135 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Castelbuono
Gelegen in het mooie, 
groene natuurgebied 
Parco delle Madonie, 
op 400 m hoogte, op 
de flan  ken van de Colle 
Milocca. In Castelbuono 
gaat alle aandacht naar het kasteel op 
de Colle San Pietro met de Cappella di 
S. Anna en het Museo Civico. Op de Piazza 
Margherita staat de Chiesa Madre Vecchia 
met interessante campanile.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sicilia/relais_santa_anastasia/235687i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Aldiola Country Resort

Ligging: heerlijk rustig, op een heuvel met uitkijk op het meer van Liscia, op 
5 km van het centrum van Sant'Antonio di Gallura. Arzachena, waarrond de 
befaamde Costa Smeralda zich ontwikkelde, ligt op 15 km; Cannigione op 20 km 
en Porto Cervo op 28 km. Het hotel is een ideale startplaats voor excursies in 
de omgeving. Vlakbij treft u een groep van eeuwenoude olijfbomen die tot de 
oudste van Europa behoren. De prachtige Maddalena-archipel bevindt zich op 
40 km, de spectaculaire Cala Grande op het schiereiland Capo Testa op 50 km.
Transport: luchthaven Olbia op 35 km, Alghero op 130 km.
Faciliteiten: receptie met behulpzaam team. Het restaurant biedt een verfijnde 
keuken en u geniet er van een fantastisch zicht op het meer. Op het over-
dekt terras is het letterlijk en figuurlijk smullen van de heerlijke maaltijden 
én de spectaculaire zonsondergangen. Wijnkelder met Sardische en Italiaanse 
wijnen, ook wijnen van de familiewijngaard. Panoramisch openluchtzwembad 
(april-oktober, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken). Talrijke schaduwrijke 
hoekjes en wandelpaadjes nodigen uit tot relaxen. Kleine spa (behandelingen 
betalend). Kleine outdoor fitness. Gratis fietsen.
Kamers: 20  comfortabele kamers (tegelvloer), per twee ondergebracht in 
bungalows. De inrichting is verzorgd met handgemaakte stoffen en typisch 
Sardische decoraties. Classic kamer (18  m², max. 2  volwassenen en 1  kind, 
gedeeltelijk meer- en tuinzicht, terrasje), superior kamer (18 m², max. 2 perso-
nen, meerzicht, terrasje) of junior suite (25-28 m², max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen, meerzicht en groot terras). Extra bed (3de volwassene) 
junior suite: 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/volwassene (4 gangen, 
keuzemenu, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht. Enkel in de classic kamers: 1 kind van 3 t/m 
10 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting, dezelfde korting geldt 
voor 2 kinderen in de junior suite (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: attentie op de kamer.

Een klein paradijsje in het hart van de 
Gallura-streek, rustig en toch optimaal 
gelegen voor leuke uitstappen naar het 
binnenland, de stranden of de gerenom-
meerde Costa Smeralda. De hartelijkheid 
van Caterina en haar medewerkers zal 
u nog lang bijblijven. Perfect voor rust-
zoekers die houden van ontdekken en 
genieten.

Italië

Sardinië

UW VOORDEEL SARV0069 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Sant'Antonio di Gallura
Dit gezellig dorpje 
ligt in het hart van 
de Gallura-streek 
(Noordoost-Sardinië). 
Het vormt een uit-
stekend vertrekpunt 
voor excursies in het mooie binnenland 
en richting Costa Smeralda. U geniet er 
van een magnifiek natuurkader en een 
heerlijke keuken. Proef zeker ook de 
typische streekgerechten zoals de zuppa 
gallurese of de excellente Vermentino di 
Gallura-wijn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sardegna/aldiola_country_resort/233445i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Gabbiano Azzurro Hotel & Suites

Ligging: aan het strand van Golfo Aranci. Het centrum bevindt zich op 2 km, 
een mooie wandeling bij zonsondergang. Het pittoreske Porto Rotondo ligt op 
11 km, het moderne Olbia op 18 km, het mondaine Porto Cervo op 30 km en Palau 
met de bedrijvige jachthaven op 46 km. Van hieruit vertrekken boten naar o.m. 
het schitterende Capo d'Orso en de La Maddalena-archipel.
Transport: luchthaven Olbia op 18 km.
Faciliteiten: aan de receptie helpt men u graag met het reserveren van water-
sportactiviteiten of bootexcursies. Het is heerlijk ontbijten op het terras. De 
lunch neemt u in restaurant The Grill op het strand, de dagverse vis zal u beslist 
bekoren. Het diner (halfpension) wordt zowel binnen als buiten geserveerd. 
Diner à la carte mogelijk in het Blù restaurant of op het buitenterras met zicht 
op zee. Privéstrand (strandservice betalend, uitgez. 08/05/22-10/06/22, 10/09/22-
28/10/22). Openluchtzwembad (12 x 7 m); ligstoelen, parasols en handdoeken 
zijn gratis beschikbaar. Ondergrondse parking (gratis, volgens beschikbaarheid) 
of gratis parkeren in de straat.
Kamers: 80 elegante kamers met tegelvloer. Naar keuze: standaardkamer met 
zeezicht (17 m², max. 2 personen), classic kamer (24 m², max. 3 personen) of 
een superior kamer (27 m², max. 3 personen, met balkon), beide types mogelijk 
met zeezicht (mits toeslag van € 39/persoon/nacht). Voor max. 4 personen: 
ruime en luxueuze charming suites met zeezicht (45 m², op het gelijkvloers met 
rechtstreekse toegang tot het zwembad of de tuin, 1 slaapkamer, salon met 
sofabed, privéterras, espressoapparaat). Extra bed (3de en 4de volwassene): 
vanaf 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 08/05/22-17/06/22, 17/09/22-
28/10/22: € 40/dag (4 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel), 18/06/22-
16/09/22: à la carte (ter plaatse te betalen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 12  jaar op de kamer van 
de ouders genieten elk 60% korting (08/05/22-17/06/22, 17/09/22-28/10/22), 
50% korting (18/06/22-29/07/22, 20/08/22-16/09/22) of 30% korting (30/07/22-
19/08/22) (uitgez. standaardkamers).

In dit aangenaam en aantrekkelijk fami-
liehotel met uitstekende keuken zal u 
zich meteen thuisvoelen. U geniet hier 
van een spectaculair uitzicht op het schit-
terende strand en de helderblauwe zee 
- een plaatje. Alles is aanwezig voor een 
charmant en ontspannend verblijf in een 
heerlijk stukje Sardinië.

Sardinië

UW VOORDEEL SARV0049 X0
• Vroegboekvoordelen

Golfo Aranci
Een klein vissersdorpje 
met slecht 2.500 inwo-
ners, op enkele kilome-
ters van de beroemde 
stadjes van de Costa 
Smeralda zoals Porto 
Cervo en Porto Rotondo. In het dorpje her-
inneren de vele visrestaurants nog aan de 
oude visserhaven. De winkeltjes bieden 
lokale producten aan. De 15 stranden 
staan bekend om hun wit zand en helder-
blauw water. De mooie strandboulevard 
nodigt uit tot flaneren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sardegna/gabbiano_azzurro_hotel_--_suites/235433i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lantana Resort

Ligging: rustig, op 500 m van het centrum van Pula en op 1 km van het zand-
strand van Nora. Bewonder de Punisch-Romeinse archeologische site van Nora 
en bezoek het aquarium van de Laguna di Nora, u kan er ook snorkelen en 
kanovaren. Bushalte op 300 m. Excursiemogelijkheden: de prachtige stranden 
van o.m. Teulada (32 km) (boottochten) en Chia (17 km).
Transport: luchthaven Cagliari op 35 km.
Faciliteiten: resort met 24 kamers en 32 appartementen. Lounge, bar, restaurant. 
Snacks van 12 tot 15 uur op het terras. Roomservice van 8 tot 21 uur. Mooie 
tuin met speelplein en buitenzwembad (400 m²) met kindergedeelte (gratis 
ligstoelen, parasols en handdoeken). In juli en augustus pilateslessen, aquagym 
en waterspelletjes voor kinderen van 3 tot 11 jaar. Beautycenter (behandelingen 
betalend). Gratis hotelbus naar het strand van Nora en de mooie golfclub Is 
Molas (27 holes). Geen lift (1 verdieping). In de omgeving: 2 tennispleinen en 
verhuur van mountainbikes (1 km), watersporten: kano, waterfietsen, rafting, 
windsurfen (1 km), duiken,...
Kamers: 24 kamers (tegelvloer, minibar met enkel water). Naar keuze reserveren 
we voor u een classic kamer (19-22 m²) of een superior kamer (26 m², zit-
hoek). Balkon op de 1e verdieping, terras op het gelijkvloers. Extra bed (3de 
volwassene): €  53/nacht. Familiekamers beschikbaar voor max. 4  personen 
(32 m², 2 slaapkamers, 1 badkamer).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (volwassene), 
€  13/dag (kind 3  t/m 11  jaar) (4  gangen, vast menu, bediening aan tafel, 
kindermenu) (uitgez. 14/08).
Kinderen: kinderbedje gratis. Classic en superior kamers: 1  kind van 3  t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 41/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles spumante.

Laagbouwhotel, in hoefijzervorm rond 
het zwembad gebouwd. In de gemeen-
schappelijke ruimtes komen elemen-
ten van de Arabische stijl aan bod met 
kleine fonteintjes en Tunesisch majolica-
keramiek. Het geheel oogt prachtig. Leuk 
detail: de naam van dit resort verwijst naar 
de lantanabloem die hier weelderig groeit.

Italië

Sardinië

UW VOORDEEL SARV0043 N1
• Vroegboekvoordelen

Pula
Deze rustige stad ken-
merkt zich door mooie 
huizen met binnen-
galerijen en -tuintjes in 
een traditionele, lokale 
stijl. U treft er typische 
winkeltjes met ambachtelijke produc-
ten. In de zomer worden evenementen 
georgani  seerd op het centrale plein. In 
Pula leven de lokale tradities voort in aller-
hande folklore-evenementen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sardegna/lantana_resort/235401i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Lucrezia

Ligging: in het oude centrum van Riola Sardo dat dateert uit de 18de eeuw. 
De provinciehoofdstad Oristano ligt op 12 km. Bezoek hier de Duomo de Santa 
Maria. Ten noorden ligt Bosa (op 50 km), dat oogt als een postkaart met zijn 
pastelkleurige huizen aan het water. Enkele van de mooiste stranden van het 
eiland zijn Turas op 46 km, Porto Alabe op 45 km en S'Achittu op 12 km. In de 
baai van Oristano vindt u het schiereiland Sinis met de archeologische site 
Tharros. Bezoek de Werelderfgoedsite Nuraghi di Santa Cristina in het noord-
oosten, op zo'n halfuur rijden. Deze megalitische overblijfselen markeren hei-
lige bronnen uit het bronzen tijdperk. De nuraghi zijn het symbool van Sardinië, 
verspreid over het eiland terug te vinden.
Transport: luchthaven Cagliari op 105 km, Alghero op 148 km en Olbia op 180 km.
Faciliteiten: wanneer u de grote houten deur opent, stapt u een groene oase 
binnen met een privétuin. Het interieur weerspiegelt de geschiedenis van het 
huis, niets is aan het toeval overgelaten. Receptie (7 tot 23 uur). Geniet van 
een lekker glas wijn uit de kelder van het hotel, op het terras of in het salon 
met haardvuur. Geen eigen restaurant maar het hotel werkt samen met het 
restaurant van chef-kok Ivan Matarese op 100 m. Gratis parking of garage vanaf 
€ 10/24 uur. In de omgeving: golfterrein Is Arenas op 3 km.
Kamers: slechts 7 kamers (18-22 m²) die genoemd werden naar een kruid of 
plant uit de tuin. Ze zijn ingericht met familiestukken en meubels uit de 19de 
eeuw en ze beschikken over make-upspiegel, parket of tegelvloer. We reserveren 
voor u de classic kamer (18 m²) of de suite (34 m², met zithoek en bubbelbad). 
Extra bed (3de persoon): vanaf € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 39/dag (4 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel in een restaurant op 100 m van het hotel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 3 nachten: fles wijn op de kamer. 15% korting 
op een à-la-cartemenu van het restaurant van chef-kok Ivan Matarese op 100 m.

Dit klein, karakteristiek hotel is een oase 
van rust met familiale sfeer. Een pareltje 
met een weelderige binnentuin, verstopt 
achter een indrukwekkende rode muur, 
midden in het vredige stadje Riola Sardo. 
Na een dagje strand of cultuur is het zalig 
thuiskomen in hotel Lucrezia. Een uniek 
stukje Sardinië!

Sardinië

UW VOORDEEL SARV0060 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Riola Sardo
De regio van Riola 
Sardo en Oristano heeft 
heel wat te bieden, van 
archeologische sites 
tot gezellige steden, 
van groene heuvels 
tot brede zandstranden. Langs de kust 
liggen enkele van de mooiste stranden 
van het eiland, zoals Turas bijvoorbeeld. 
Bezoek de steden Oristano en Bosa en 
laat u imponeren door de sites van Santa 
Cristina en Tharros.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sardegna/lucrezia/234399i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Su Lithu

Ligging: rustig gelegen in een machtig berglandschap met verbluffende pano-
rama's op het lager gelegen dorpje Bitti. Het centrum ligt op 500 m. De mooie 
stranden van de Golf van Orosei bevinden zich op 40 km.
Transport: luchthaven Olbia op 96 km, Cagliari op 209 km.
Faciliteiten: mooie villa met een huiselijke lobby met zithoek en bar. In het 
restaurant wordt de pure traditionele keuken geëerd met ingrediënten van 
kleine, lokale producenten en uit de eigen groentetuin. De familie Giovanetti 
heeft een eigen wijngaard met een kwaliteitsvolle wijn. Su Lithu is ook gekend 
voor zijn leerrijke kookworkshops, aarzel niet om er naar te vragen. Heerlijk 
panoramisch terras voor het ontbijt of het diner of gewoon voor een aperi-
tiefje... op en top vakantie. U kan heerlijk zonnebaden aan het buitenzwembad 
in de tuin (20 x 10 m, mei tot halfweg oktober) met ligstoelen en parasols 
(gratis), handdoeken (betalend).
Kamers: een totaal van 18 gezellig ingerichte kamers met tegelvloer, mooie 
handgemaakte stoffen, typisch Sardische elementen en originele houten balken 
in het plafond die mooi bewaard werden. De karaktervolle meubels en sobere 
kleurtinten versterken het authentieke kader. Standaardkamers (16-25 m², soms 
met privéterras), kamers met panoramisch zicht (16-28 m², soms met balkon), 
deluxe kamers (20-25  m², panoramisch zicht en balkon) of superior kamers
(20-25 m², panoramisch zicht, balkon, bubbelbad). Extra bed (3de volwassene): 
30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 40/dag (4 gangen, keuze-
menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 2 Kinderen van 3 t/m 10 jaar op de kamer 
van de ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt).

Bij de familie Giovanetti leert u het char-
mante en authentieke Sardinië kennen, 
verscholen in de wilde natuur van de 
Barbagia. Su Lithu is kleinschalig en gezel-
lig. Bezoek de wijngaard en proef de wijn 
's avonds bij de lekkere Sardische gerech-
ten op het panoramisch terras terwijl de 
zon ondergaat. Attente service.

Italië

Sardinië

UW VOORDEEL SARV0061 X1
• Vroegboekvoordelen

Bitti
Een klein dorpje boor-
devol oude tradities in 
het binnenland, in het 
centraal gedeelte van 
Sardinië in de provincie 
Nuoro. Diep in de wilde 
natuur van de Barbagia gelegen en omge-
ven door de Monte Albo in een ongerepte 
natuur. In de omgeving zijn er tal van inte-
ressante archeologische sites. De kust ligt 
op zo'n 40 km.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

su
pe

rio
r 

ka
m

er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/italie/sardegna/su_lithu/233916i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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250 www.transeurope.com

DE REGIO’S 

COSTA BRAVA
200 Km ruige, wilde kust in Catalonië. Volop genieten van zon, 
zee en strand. Typische dorpjes in het mooie binnenland.

ALICANTE (REGIO) & MURCIA
De gelijknamige stad is de toegangspoort tot de Costa Blanca. 
Aangenaam klimaat. Kunst, cultuur, zon, zee en strand.

COSTA DEL SOL & VALENCIA
Kilometerslange zandstranden, kleurrijke 
sinaasappelboomgaarden en de hippe regiohoofdstad 
Valencia in het noorden.

ANDALUSIË
Witte dorpen, rijke kunst en moorse architectuur. Zonovergoten 
stranden aan de Costa de la Luz.
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p. 292-299p. 286-291

p. 300-302 p. 303-307

MALLORCA
Veelzijdig eiland met steile en ruige bergen in het noorden 
en uitnodigende stranden in het zuiden. Bruisend Palma.

NOORD-SPANJE
Het España Verde met de regio’s Galicië (Santiago de 
Compostella) en het Baskenland (San Sebastián en Bilbao).

IBIZA
Aantrekkingspool voor de rich and famous. Een zinderend 
nachtleven maar ook schitterende landschappen en natuur.

TENERIFE
De machtige Teide-vulkaan torent uit boven het eiland van 
de eeuwige lente. Zonnig zuiden en groen, frisser noorden.

Spanje
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Duque de Nájera

Ligging: uniek gelegen aan het fijnzandstrand van Rota en aan de rand van het 
stadje. U bent hier op enkele passen van de nauwe straatjes van het oude stads-
gedeelte met vele winkels, restaurants, gezellige pleintjes, bars en terrasjes. U 
kan hier ook volop genieten van mooie, lange strandwandelingen.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel), 1.885 km (Parijs), 2.395 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km.
Faciliteiten: sfeervolle bar met terras, à-la-carterestaurant en tapasbar met 
zicht op het haventje en buffetrestaurant. Buitenzwembad (april-oktober). 
Ligstoelen (betalend, uitgezonderd 01/04-30/04 en 01/10-05/11) die u kan mee-
nemen naar het strand. Tafeltennis. Betalend: sauna en fietsverhuur. Garage 
(vanaf € 14/24 uur). Golfterrein Costa Ballena (27+9 holes, voordeeltarief voor 
hotelgasten) op 10 km.
Kamers: 92 kamers. Standaardkamers met of zonder zeezicht (26 m², max. 3 per-
sonen), superior kamers (32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kin-
deren) met Frans balkon of junior suites met zeezicht (25 m², max. 3 volwasse-
nen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene): 40% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  19/dag (volwassene) 
(buffet of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamer: 1 kind t/m 12  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamer en junior suite: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bonus: welkomstdrankje, 1  uur sauna/persoon/week, 1  flesje streekwijn. U 
heeft recht op 3  uur tennis of padel per week in het zusterhotel Playa de 
la Luz (volgens beschikbaarheid). Jonggehuwden: cava, fruit, upgrade volgens 
beschikbaarheid.

U logeert hier in een knap hotel waar ele-
gantie en comfort, heden en verleden har-
monieus samengaan. U kan genieten van 
een bevoorrechte locatie met uitzicht op 
de Atlantische Oceaan, naast het strand 
en de jachthaven van Rota bij de prachtige 
baai van Cádiz.

Costa de la Luz

GENIETEN
∙ 5 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x lunch (wijn en water inbegrepen)
∙ 1 dag romantiek: bubbelbad, massage 

(30 minuten), 1 diner (wijn en 
water inbegrepen)

UW VOORDEEL ANDV0020 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Rota
Deze populaire bad-
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele-
gen aan het begin van 
de brede baai van 
Cádiz. Rota biedt een 
typisch Andalusische sfeer en een gezellig 
vissershaventje. Het is er heerlijk wande-
len in het historisch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Rota
Deze populaire bad-
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele-
gen aan het begin van 
de brede baai van 
Cádiz. Rota biedt een 
typisch Andalusische sfeer en een gezellig 
vissershaventje. Het is er heerlijk wande-
len in het historisch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/duque_de_najera/235106i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


253

HHHH

FR
EE

P P FR
EE

€ €

Playa de la Luz

Ligging: rustig, aan het strand. Op 3 km van het oude centrum, dat u te voet, 
per fiets of per bus (halte om de hoek) kan bereiken. Met de boot bent u in een 
halfuur in Cádiz. Op ca. een halfuur rijden: Jerez (sherry, Spaanse rijschool), El 
Puerto de Santa Maria (vissersdorpje) en het natuurpark Doñana.
Transport: per auto: 2.200 km (Brussel), 1.885 km (Parijs), 2.395 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 35 km, Sevilla op 140 km, Málaga op 260 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Buffetrestaurant, in het hoogseizoen à-la-car-
terestaurant met zeezicht en terras. Buitenzwembad met apart kinderbad, pool- 
en snackbar. Zalig chill-outterras. Beach Club (gratis toegang, uitgez. 15/06-
15/09 € 5). Gratis ligstoelen aan het strand (15/06-15/09 betalend). Miniclub 
en animatie (01/05-30/09). Massages op aanvraag. Gratis: fitness, tafeltennis, 
tafelvoetbal, biljart, volleybal op het strand. Kooklessen met gratis degusta-
tie (mei-oktober). Betalend: tennis, paddle-tennis, fietsen. Gratis parking of 
garage vanaf € 7/24 uur. In de omgeving: paardrijden, golf Costa Ballena op 
7 km.
Kamers: 219 kamers. Standaard (18 m², max. 3 personen), superior met zithoek 
(38 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) of junior suites 
(38 m², salon en aparte douche, max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kin-
deren). Junior suites met zeezicht mits toeslag van € 13/persoon/nacht (toeslag 
op de junior suite). Balkon of terras. Extra bed (3de volwassene): 40% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 18/dag. Buffetten of bediening 
aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind t/m 12  jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders. Superior kamers en junior suites: 2 kinderen 
van 2 t/m 12 jaar genieten elk 75% korting. Inclusief ontbijt of halfpension.
Bonus: welkomstdrankje, geschenkje en flesje wijn bij check-out. 3 Uur (pad-
dle)tennis/week. Jonggehuwden: cava en fruit.

Playa de la Luz werd in 2019 grondig gere-
noveerd. Het is een gezellig vakantiehotel 
in Andalusische stijl: het witte gebouw 
heeft 2 bloemrijke patio's, waarrond de 
kamers zich groeperen. U geniet hier van 
een schitterende ligging direct aan zee, 
ideaal voor een ontspannende strandva-
kantie. U bent er omringd door zanddui-
nen, een dennenbos en de Atlantische 
Oceaan.

Spanje

Costa de la Luz

UW VOORDEEL ANDV0019 X0
• Vroegboekvoordelen

Rota
Deze populaire bad-
plaats aan de mooie 
Costa de la Luz is gele-
gen aan het begin van 
de brede baai van 
Cádiz. Rota biedt een 
typisch Andalusische sfeer en een gezellig 
vissershaventje. Het is er heerlijk wande-
len in het historisch centrum met zijn vele, 
smalle straatjes die uitgeven op zee.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/playa_de_la_luz/234703i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Jerez

Ligging: aan de rand van het centrum, omringd door 4.000  m² tuinen. Op 
wandelafstand van de bezienswaardigheden, winkelstraten en sherrybodega's. 
Om de hoek bevindt zich de koninklijke paardrijschool Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre (shows op dinsdag- en donderdagmiddag). In de omgeving: 
wijngaarden, de witte dorpen, Cádiz (34 km) en het natuurpark Doñana (35 km). 
Het strand van El Puerto de Santa María op 15 km. Bushalte op 10 m, treinstation 
op 2 km.
Transport: per auto: 2.132 km (Brussel), 1.821 km (Parijs), 2.321 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 10 km, Sevilla op 95 km en Málaga op 209 km.
Faciliteiten: lobby met receptie, bar waar ook snacks verkrijgbaar zijn, cosy 
salon, met tv en bibliotheek, dat uitgeeft op de tuin. Stijlvol restaurant Villa 
Jerez waar u geniet van de lokale specialiteiten. Vanop het terras heeft u zicht 
op de uitgestrekte tuin en het buitenzwembad met poolbar (gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken). Betalend: kapper en massage. Golf Jerez op 5,4 km.
Kamers: 18  kamers (max. 3  personen) met een individueel karakter. 
Hydromassagebad. 3 Flesjes water, 1 biertje en 2 frisdranken gratis in de supe-
rior en junior suites. Standaard (25 m²), superior (30 m²) met balkon of terras, 
junior suites (40 m²) met salon en afzonderlijke slaapkamer. Extra bed (3de 
volwassene) in alle types: 55% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 31/dag (keuzemenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: welkomstdrankje. Voordeeltarieven op de green fees van de golf van 
Jerez en in sommige bodegas. Jonggehuwden: cava, fruit en geschenkje.

Een traditioneel herenhuis, schitterend 
verbouwd tot een prachtig, stijlvol en char-
mant hotel waar een persoonlijke service 
centraal staat. Hier komt u volledig tot rust 
en wordt u zalig verwend, ook op culinair 
vlak. Bovendien is de ligging ideaal om 
Jerez en de omgeving te ontdekken!

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0056 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Jerez de la Frontera
Zeker doen: het 
Alcázar, een Moors 
vestingcomplex en 
paleis met moskee 
en mooie tuinen, een 
degustatiebezoek aan 
een sherrykelder of bodega, een paar-
denshow van de Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, het flamenco- en rijtuig-
museum, het themacenter La Atalaya, een 
flamencoshow en de route van de witte 
dorpen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/villa_jerez/235062i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alcázar de la Reina

Ligging: in het hart van het historisch centrum. Het gebouw was ooit onder-
deel van het fort Alcázar de la Puerta de Córdoba. Carmona is een gezellig, 
authentiek stadje met tal van pleintjes en terrasjes en de typisch Andalusische 
sfeer. Carmona heeft bovendien een rijk verleden en draagt nog duidelijk de 
sporen van de Romeinse en Arabische invallen. Uitstapjes: Sevilla (15 minuten), 
Córdoba (1 u), Jerez en Cádiz (1u30). De Sierra Norte, een beschermd natuurpark 
met watervallen, ligt op 40 minuten. Het mooie dorpje Priego de Córdoba in het 
natuurgebied Las Sierras Subbéticas bereikt u na 1 u rijden.
Transport: per auto: 2.090 km (Brussel), 1.780 km (Parijs), 2.280 km (Amsterdam). 
Luchthaven Sevilla op 30 km.
Faciliteiten: de gemeenschappelijke ruimtes zijn opgesmukt met wonder-
mooie kunstwerken en muurschilderingen. Lobby met de receptie, salons en 
diverse rustige leeshoekjes. Het à-la-carterestaurant, gedecoreerd met flamen-
comotieven, serveert lokale specialiteiten. Ierse pub en tapasbar. Tijdens de 
zomer kan u ook eten in de typische patio's. Ecologisch openluchtzwembad
(11 x 7 m, zout water) met gratis ligstoelen en parasols. Sauna. Privégarage: 
vanaf € 10,70/24 uur (kan niet vooraf gereserveerd worden) of parkeren in de 
buurt van het hotel (beperkt).
Kamers: de 68 lieflijke kamers, met antieke meubels en mooie stoffen in har-
monieuze kleuren, zijn ingericht met respect voor het historisch karakter van 
het hotel. We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 3 personen), 
een superior kamer (22 m², max. 2 personen, zicht op de Vega de Carmona of op 
de patio) of een deluxe kamer (24 m², max. 2 personen, zicht op het centrum 
van Carmona of op de patio). Extra bed (3de volwassene): € 41/nacht. Twee-
persoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 21/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 1 fles wijn bij het eerste diner in het hotel. Bij min. 3 nachten: 1 tapa 
en 1 biertje in de bar.

U slaapt hier tussen eeuwenoude muren 
die de stille getuigen waren van liefde, 
haat en jaloezie. Juan II, koning van 
Castilië (1406-1454), bracht hier zijn konin-
gin onder tijdens een van zijn oorlogen. 
De naam 'Alcázar de la Reina' was gebo-
ren. De sierlijke voorgevel en de warme 
Mudéjarstijl zullen u ongetwijfeld bekoren.

Spanje

Andalusië

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een superior kamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 2 tapas en 1 drankje (de eerste avond)
∙ cultureel bezoek aan Carmona i.s.m. 

de Dienst voor Toerisme (woensdag 
t/m zondag volgens beschikbaarheid, 
u dient zelf de reservatie te maken 
op de website van de Dienst voor 
Toerisme)

UW VOORDEEL ANDV0006 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Carmona
Dit charmante stadje 
tussen Sevilla (15 minu-
ten) en Córdoba (1 u) 
ligt op een heuvel, uit-
kijkend op het natuur-
landschap van de Vega 
de Carmona. Het kan bogen op een grote 
historische erfenis die teruggaat tot de 
prehistorie. U vindt er o.m. adellijke hui-
zen, kloosters en poorten uit de 17de en 
18de eeuw. Carmona was erg belangrijk 
onder de Romeinen en de Moren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/alcazar_de_la_reina/233680i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Garapa

Ligging: vlakbij de vallei van de Sierra Nevada. Op 500 m van 
het hotel is er een bushalte die de verbinding met Granada 
verzekert. Wie houdt van echte Spaanse dorpjes en sfeer moet 
zeker de nabijgelegen kleine dorpjes Huetor Vega, Zubia of 
Monachil bezoeken.
Transport: per auto: 2.006  km (Brussel), 1.696  km (Parijs), 
2.207 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 25 km.
Faciliteiten: de ontbijttafel kijkt uit op de moestuin. U kunt 
ook genieten van het lekker ontbijt op het terras. Er is een 
restaurant voor het diner (tafel vooraf te reserveren). De bar is 
uitnodigend en een gezellige plek om even te bekomen van alle 
activiteiten van de dag. Groot buitenzwembad (mei-september, 
ligstoelen, parasols en handdoeken gratis). Geen lift (2 ver-
diepingen).
Kamers: het gebouw telt 11 kamers. Alle kamers hebben een 
persoonlijk karakter en zijn ingericht in warme kleuren, wat 
zorgt voor een heerlijk thuisgevoel. Tegelvloer. Naar keuze: 
standaardkamers (15 m², max. 2 personen), kamers met balkon 
of terras met schitterend uitzicht op de omgeving (15 m², max. 
2 personen) of kamers met bubbelbad (20 m², max. 2 volwas-
senen en 1 kind).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. Enkel in de kamers 
met bubbelbad: 1 kind t/m 8 jaar op de kamer van de ouders 
geniet 50% korting.
Bonus: fles wijn op de kamer. Jonggehuwden: fles cava.

Deze voormalige hoeve werd omgetoverd tot een charmant, 
familiaal hotelletje met rustiek karakter. Ideaal gelegen, op 
amper 4 km van Granada, maar toch heerlijk rustig.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0141 N1
• Gratis nachten

Cajar
Oorspronkelijk ontstaan uit 1 boerderij, omringd door fruit-
bomen en moestuinen. Nadien kwamen er een paar hoeves bij 
en zo ontstond een klein dorpje. Op 4 km van Granada.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Gran Hotel Miramar

Ligging: subliem, slechts door de Carretera del Mediterranéo 
van het strand, La Malagueta, gescheiden. U verblijft op wan-
delafstand van de haven.
Transport: per auto: 2.105  km (Brussel), 1.804  km (Parijs), 
2.296 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 14 km.
Faciliteiten: grootse lobby met marmeren vloer, receptie en 
loungebar. Er zijn verschillende restaurants die steeds mooi 
uitkijken op de verzorgde tuin en de zee. Restaurant Príncipe 
de Asturias biedt een mooie selectie aan Spaanse en interna-
tionale gerechten met bijhorende wijnen. In de tuin treft u 
het buitenzwembad. Er is ook een poolbar met een uitgebreide 
keuze aan frisse cocktails en lichte gerechten. Complete spa 
met thermaal circuit, hamam, bubbelbad, sauna, ijsfontein en 
binnenzwembad. Massages en behandelingen zijn betalend. 
Privéparking: vanaf € 25/24 uur.
Kamers: het Gran Hotel Miramar telt 190 elegante kamers. We 
reserveren voor u een premier kamer met een eerder klassiek 
interieur (30 m², max. 2 personen) of een deluxe kamer (met of 
zonder zeezicht) met Moorse elementen (37 m², max. 3 volwas-
senen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwas-
sene): € 97/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de deluxe (met zeezicht) 
kamers: 2 kinderen van 2 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders 
betalen elk € 52/nacht (inclusief ontbijt).

In zijn gloriejaren een geliefde plek voor royalty en beroemd-
heden. De geschiedenis gaat terug tot 1926 toen het hotel werd 
ingewijd onder het goedkeurend oog van koning Alfonso XIII.

Andalusië

UW VOORDEEL AGPV0012 X0
• Vroegboekvoordelen

Málaga
Bruisende stad met een indrukwekkend cultureel aanbod, de 
haven, de promenade, de oude binnenstad en de uitgestrekte 
zandstranden, typische eetadresjes en zonovergoten terrasjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/la_garapa/232995i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/gran_hotel_miramar/236727i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cortijo Salinas

Ligging: in een indrukwekkend natuurgebied van 150 ha, ideaal dus voor rust-
zoekers en natuurliefhebbers. In de omgeving ligt de Serrania de Ronda, de 
Sierra de las Nieves, het natuurpark Grazalema, het meer van Zahara,... Zeker 
doen: de witte dorpjes Grazalema, Zahara, El Gastor en uiteraard Ronda (20 km). 
Málaga ligt op 106 km, Sevilla op 110 km, Jerez de la Frontera op 100 km en de 
stranden op een uurtje rijden. Een ideale locatie om Andalusië te verkennen.
Transport: per auto: 2.140 km (Brussel), 1.838 km (Parijs), 2.348 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 139 km.
Faciliteiten: deze cortijo is echt een plaatje, een knusse plek met alle facili-
teiten van een goed hotel. De buitenkant is een en al charme en authenticiteit. 
Binnenin werd traditie en elegantie gekoppeld aan het betere comfort. Gezellige 
zitruimte met een grote haard. In het restaurant wordt een traditioneel menu 
aangeboden met typisch Spaanse gerechten - lekker. Terras met uitzicht op 
het meer van Zahara. Mooi zwembad met gratis ligstoelen en handdoeken. De 
spa (betalend) is ondergebracht in het bijgebouw: klein zwembad met hydro-
massage, sauna, hamam, contrastdouches, fitness, massages. Privékapelletje.
Kamers: 14 kamers in het hoofdgebouw en 15 kamers in het bijgebouw (16-
20 m²). De Andalusische stijl wordt hier gecombineerd met een maximum aan 
com  fort. De kamers hebben een mooi, rustgevend interieur met parket en bie-
den warme gezelligheid. Superior kamers of kamers met balkon of terras, beide 
types voor max. 2 personen. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: fles champagne en versnaperingen voor jonggehuwden.

Een prachtige cortijo op een droomlocatie. 
Traditie, elegantie, comfort, professionele 
service, lekker eten en een innemende 
gezellig  heid - u komt hier helemaal tot 
rust. Ronda, Sevilla, Jerez en Málaga zijn 
niet veraf, dus ook een goede uitvalsbasis 
voor een rondreis.

Spanje

Andalusië
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UW VOORDEEL ANDV0170 N1
• Gratis nachten

Montecorto (Ronda)
Een authentiek, typisch 
Andalusisch dorpje met 
witte huisjes en heel 
veel bloemen op 20 km 
van Ronda. U vindt er 
onder meer een bak-
ker, 2 kleine supermarktjes, een bank en 
enkele tapasbars. Verwacht u hier niet aan 
een extravagant nachtleven of bruisende 
animatie, gezelligheid en kleinschaligheid 
zijn hier troef.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/cortijo_salinas/233940i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ayre Córdoba

Ligging: in een residentiële wijk van Córdoba, op 10 minuten 
van het centrum, in een groene en rustige omgeving. Publieke 
bushalte om de hoek voor wie liever even de auto aan de kant 
laat staan.
Transport: per auto: 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: lobby met de receptie. Het sfeervol à-la-carte-
restaurant Azaire kijkt uit op de tuin, de keuken is zowel regio-
naal als internationaal georiënteerd. In de tuin beschikt u over 
een buitenzwembad met zonneterras en een poolbar (seizoens-
gebonden) waar u kan genieten van een drankje, snacks of 
een heerlijk diner. Gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Fietsverhuur (fietsroutes beschikbaar). 2 Tennispleinen.
Kamers: hier zijn de 156 kamers ruim (25 m², max. 3 personen), 
met een stijlvolle inrichting en voorzien van alle comfort. 
Gratis water bij aankomst in de minibar. Extra bed (3de volwas-
sene): vanaf € 38/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 17/dag 
(3 gangen, keuzemenu met bediening aan tafel, 1/2 fles wijn 
inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 5 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).

Prima, gastronomisch en elegant adres waar u een serene 
sfeer wacht. Een oase van rust in een fraai natuurkader net 
buiten het historisch stadscentrum van Córdoba.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0037 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Córdoba
Deze stad wordt beschouwd als de grootste Moorse neder-
zetting in Spanje, terwijl de Mezquita aanzien wordt als een 
belangrijk islamitisch monument.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Anacapri

Ligging: centraler kan niet: in een straatje in de gastro-
nomische en historische wijk van Granada, om de hoek van 
de bekende Plaza Nueva. Neem de tijd om hier op een van de 
terrasjes iets te drinken. Van hieruit vertrekken busjes naar het 
Alhambra (een rit van 2 minuten, voor wie de vermoeiende klim 
van 10 à 15 minuten wil vermijden). U logeert op 100 m van de 
kathedraal en op 200 m van de romantische Carrera del Darro.
Transport: per auto: 2.020  km (Brussel), 1.710  km (Parijs), 
2.210 km (Amsterdam). Luchthaven Granada op 18 km, Málaga 
op 100 km.
Faciliteiten: gezellige inkom met de receptie, salon met tv- en 
leeshoekje. Ontbijtruimte, cafetaria een typisch Andalusische 
patio met zithoek uit de 18de eeuw. Een zalige plek om even te 
ontspannen, tussen uw stadsbezoeken in. Publieke garage op 
5 minuten: vanaf € 21/24 uur.
Kamers: aangename en gerieflijke kamers (16 m², extra bed 
(3de persoon) vanaf € 32/nacht) voor een rustig, héél centraal 
verblijf in Granada. De badkamers werden in 2021 vernieuwd en 
ook de kamers werden opgefrist. Parketvloer. Sommige kamers 
hebben terras (op aanvraag, volgens beschikbaarheid).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders vanaf € 17/nacht (inclusief ontbijt).

Goed, betaalbaar hotel met familiaal karakter, ideaal gelegen 
om de lokale sfeer op te snuiven, ook 's avonds. In een zeer 
typische wijk met een mix van Moorse en Spaanse stijl.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0024 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Granada
Een magische stad met een Arabische sfeer. Het sprookjes-
achtige Alhambra, de renaissance kathedraal en de Capilla 
Real, het historisch centrum met winkeltjes, de Albaicínwijk,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/ayre_cordoba/233956i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/anacapri/233924i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alcadima

Ligging: in de bergen van de Alpujarra, in een zijstraat van de hoofdweg die het 
dorp Lanjarón doorkruist. De Balneario van Lanjarón is gekend voor zijn genees-
krachtige bronnen en mineraal water. U kunt hier een antistresskuur volgen of 
een schoonheidsbehandeling. Trevélez, het hoogst gelegen Europees dorpje net 
onder de Sierra Nevada, gekend voor zijn heerlijke ham en kaas, ligt op 40 km, 
Granada op 46 km en Córdoba op 185 km. Motril en de Costa Tropical bevinden 
zich op 30 minuten rijden, de fraaie renaissancestadjes Ubeda en Baeza op 
1.45 uur. In de Sierra Nevada kunt u schitterende natuurwandelingen maken in 
de zomer en skiën in de winter. Ook voor fietsers is dit een ideale uitvalsbasis.
Transport: per auto: 2.051 km (Brussel), 1.737 km (Parijs), 2.247 km (Amsterdam). 
Luchthaven Granada op 46 km, Málaga op 111 km.
Faciliteiten: patio met salon en open haard, bibliotheek, groot terras met riant 
panorama en barservice. Het gezellige restaurant is ingericht in warme kleuren 
met donkerhouten meubilair en serveert een heerlijke traditionele keuken op 
basis van dagverse producten. Ontbijt en diner in het restaurant of op het 
terras. In de tuin wachten u enkele patio's en een groot openluchtzwembad 
(18,5  m) met ligstoelen, speelplein voor de kleintjes. Kleine gym (gratis). 
Spa met binnenzwembad (gratis), sauna, bubbelbad en Turks bad (betalend). 
Verhuur van mountainbikes. Ondergrondse garage: vanaf € 10/24 uur. Gratis par-
king op 200 m.
Kamers: de kamers zijn heel knus en verzorgd en hebben een sympathieke, 
warme inrichting met tegelvloer (18 m², max. 3 personen). Balkon of terras. 
Airconditioning tijdens het hoogseizoen op bepaalde uren. Extra bed (3de vol-
wassene): vanaf € 42/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (volwassenen), 
€ 13/dag (kind t/m 10 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: geen kinderbedjes beschikbaar. 1 Kind t/m 10 jaar op de kamer van 
de ouders geniet 40% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 6 nachten: 1 welkomstbordje met kaas en ham met een fles 
huiswijn (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Traditioneel, familiaal gerund berg-
hotelletje met gezellige, rustieke sfeer. 
Het hotel is heel verzorgd en straalt rust 
en authenticiteit uit, met karaktervolle 
gemeenschappelijke ruimtes. De ligging is 
adembenemend met zicht op de vallei en 
de ruïnes van het kasteel. Ideaal voor een 
ontspannend verblijf dicht bij de natuur.

Spanje

Andalusië

GENIETEN
∙ 2 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ fles wijn op de kamer
∙ 1x diner (inclusief 1/2 fles wijn)
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UW VOORDEEL ANDV0051 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Lanjarón
Kleine bronnenplaats 
in de Alpujarrastreek, 
tussen de Sierra 
Nevada en de Costa 
Tropical, op ca. 48 km 
van Granada en 
35 km van de kust. Lanjarón is sinds de 
17de eeuw het belangrijkste kuuroord 
van Andalusië. Het natuurreservaat van 
de Sierra Nevada is een paradijs voor 
natuurliefhebbers. Het Moorse kasteel 
van Lanjarón is een stille getuige van de 
vroegere Arabische bezetting waaraan een 
einde kwam in 1492.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/alcadima/235245i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hacienda Posada de Vallina

Ligging: een bevoorrechte ligging in het hart van de histo-
rische Joodse wijk, tegenover de zuidelijke muur van de legen-
darische Mezquita. Het hotel zit als het ware in de oude stads-
muur ingebouwd. Het Alcázar de los Reyes Cristianos en de 
Puente Romano zijn vlakbij. Een ideale locatie om Córdoba te 
verkennen.
Transport: per auto: 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: receptie, bibliotheek, ontspanningsruimte 
met televisie en spelletjes. 's Morgens kan u aanschuiven 
voor het ontbijtbuffet (koud) in het gezellige souterrain. 
Typisch Spaanse cafetaria met aangenaam terras. Restaurants 
vindt u overal in de directe omgeving. Privéparkeren (vanaf 
€ 15/24 uur) in de buurt van het hotel of gratis aan de overkant 
van de Puente Romano.
Kamers: de 24 kamers (15-20 m²) zijn gebouwd rond een typi-
sche, overdekte patio. Ze zijn vrij klassiek ingericht, telkens 
met een persoonlijke toets, overeenkomstig de sfeer en de his-
toriek van het hotel. De grootte varieert gezien de structuur 
van het gebouw. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Kleinschalig, historisch en charmant hotel. In deze Posada 
verbleven destijds de bouwers van de Mezquita, en zelfs 
Colombus... Superlocatie met een persoonlijke service!

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0185 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Córdoba
Deze sublieme stad wordt beschouwd als de grootste Moorse 
nederzetting in Spanje, de Mezquita is een belangrijk islami-
tisch monument met een indrukwekkend interieur.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Soho Boutique Vistahermosa

Ligging: rustig gelegen, op 1,5  km van het strand (gratis 
pendeldienst juli-augustus). Bushalte op 800 m. Het centrum 
en de haven van El Puerto de Santa María met winkels en res-
taurantjes bevindt zich op 2 km.
Transport: per auto: 2.200  km (Brussel), 1.885  km (Parijs), 
2.395  km (Amsterdam). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
31 km, Sevilla op 125 km, Málaga op 230 km.
Faciliteiten: zithoekjes, lounge, bibliotheek, gezellige bar en 
patio. Restaurant met terras. Subtropische tuin (3.000  m²), 
openluchtzwembad met gratis ligstoelen en parasols, pool-
bar en een buitenzwembad exclusief voor de premium 
kamers. Verwarmd binnenzwembad. Fietsverhuur (betalend). 
Privégarage (vanaf € 8/24 uur) of gratis parkeren in de straat.
Kamers: 18 elegante premium kamers (45 m², max. 2 perso-
nen) met exclusieve toegang tot de privétuin met zwembad. Ze 
beschikken over een zithoek en terras.
Appartementen: 45 comfortabele appartementen met 1 slaap-
kamer (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of 2 slaapkamers 
(63 m², max. 4 personen), zithoek en kitchenette (microgolf-
oven, wasmachine, koelkast), balkon. Dagelijkse schoonmaak 
inbegrepen.
Maaltijden: hotel: logies en ontbijt. Halfpension: € 22/dag. 
Appartementen: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: het hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen. 
Appartementen met 1 slaapkamer: kinderbedje gratis of 1 kind 
van 3  t/m 9  jaar in het appartement van de ouders vanaf 
€ 43/nacht (ontbijt niet inbegrepen).

Charmant hotel waar comfort en traditie moeiteloos gecombi-
neerd worden. De prachtige exotische tuin garandeert rust en 
ruimte. Een goede uitvalsbasis om de omgeving te ontdekken.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0242 N1
• Vroegboekvoordelen

El Puerto de Santa María
Een pittoresk dorpje aan de baai van Cádiz, bekend om zijn 
sherry, vis en kilometerslange stranden. Verdwaal in de straat-
jes van het oude centrum of bezoek het kasteel van San Marcos.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/hacienda_posada_de_vallina/235511i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/soho_boutique_vistahermosa/236731i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casona Granado

Ligging: rustig, in het centrum van het kleine traditionele witte dorp El Pilar, 
in de heuvels van Almeria met weidse uitzichten op de omliggende velden en de 
bergen. Op 10 minuten van Lubrin, met een lokale markt en enkele restaurant-
jes. De ideale uitvalsbasis om te fietsen, te wandelen en de verborgen schatten 
van de regio te ontdekken: de grotten en pottenbakkers van Sorbas (15 minu-
ten), het woestijnlandschap en mini-Hollywood van Tabernas (30 minuten), het 
witte dorp Mojacar en het strand van Garrucha (40 minuten). Het Cabo de Gata 
natuurpark (Unesco-Werelderfgoed) en het idyllisch vissersdorpje Agua Amarga 
liggen op een uurtje.
Transport: per auto: 2.079 km (Brussel), 1.746 km (Parijs), 2.244 km (Amsterdam). 
Luchthaven Almería op 69 km, Murcia San Javier Airport op 164 km, Málaga op 
283 km.
Faciliteiten: in dit landelijk gelegen, prachtig gerenoveerd traditioneel pand 
vindt u een receptie en een cosy zitkamer met panorama op de omgeving waar 
u kan genieten van een kopje koffie of thee. Honesty bar. Gezellig restaurant 
Albar waar u een verzorgd ontbijt wacht en u 's avonds smaakvolle lokale 
gerechten met een creatieve toets proeft. Het restaurant is elke dag open voor 
de hotelgasten. Ontspannen kan in de tuin aan het kleine buitenzwembad met 
gratis ligstoelen en een bubbelbad (in de winter op aanvraag). Sauna (beta-
lend). Massages op aanvraag (betalend). Roterende tentoonstellingsruimte met 
werken van lokale kunstenaars. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: de 8 kamers zijn een en al charme en zijn allemaal verschillend van 
inrichting. Naar keuze: een standaardkamer (16  m², max. 2  personen), een
ruimere suite met Frans balkon en zicht op de bergen (27 m², max. 2 personen) 
of een familiekamer met terras (33 m², max. 4 personen). Geen televisie, om 
volledig tot rust te komen. Parket.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

Casano Granado biedt een elegante mix 
van rustiek en eigentijds design en staat 
garant voor een heerlijke keuken. Rachel 
en Clayton ontvangen u erg hartelijk en 
gastvrij, en delen met veel enthousiasme 
hun kennis van de streek. Dit is de per-
fecte plek om te onthaasten en te genieten 
van de rust en de prachtige omgeving.

Spanje

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0250 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Barriada de Lubrin
Lubrin is een klein 
middeleeuws dorpje 
in het binnenland van 
Almeria. Deze regio 
kenmerkt zich door 
pittoreske dorpjes, 
een enorme verscheidenheid aan adem-
benemende landschappen en een histo-
risch verleden. Hier vindt u een uniek 
woestijnlandschap dat als decor diende 
in talrijke films, natuurparken, steile klif-
fen, vulkanische rotsen, indrukwekkende 
duinen, natuurlijke zoutmeren, prachtige 
stranden,... en het droogste klimaat van 
Spanje.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/casona_granado/235559i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Casas de la Judería Córdoba

Ligging: bijzonder centraal op enkele passen van het Alcázar 
en op 5 minuten wandelen van de wereldberoemde Mezquita. 
Zoals de naam van het hotel aangeeft, logeert u hier in de 
Joodse wijk. Dompel u onder in de authentieke sfeer van 
Córdoba en geniet van de talloze leuke winkeltjes, typische 
bars en bezienswaardigheden.
Transport: per auto 1.979  km (Brussel), 1.665  km (Parijs), 
2.175 km (Amsterdam). Luchthaven Sevilla op 130 km, Granada 
op 160 km, Málaga op 170 km, Jerez de la Frontera op 200 km.
Faciliteiten: restaurant La Almudaina, aan de overkant van 
de straat, voor de lunch en het diner. Drankje en tapas in de 
patio Mudéjar. Klein buitenzwembad met ligstoelen en bar-
service. Massages op aanvraag (betalend). Privégarage (vanaf 
€ 19/24 uur, valet service).
Kamers: 64 kamers in de regionale stijl, met de nodige charme 
(max. 2 personen). Standaardkamers (16 m²), superior kamers 
(21 m²) met bubbelbad of junior suites (36 m², zithoek, 2 bad-
kamers, zicht op de binnentuin). Badjassen en pantoffels zijn 
aanwezig.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 30/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles cava.

Charmehotel dat bestaat uit 17de en 18de-eeuwse huisjes, 
verbonden door mooie patio's en tuinen met fonteintjes. Een 
bron van rust vlak bij de emblematische Mezquita.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0177 X0
• Vroegboekvoordelen

Córdoba
Deze sublieme stad wordt beschouwd als de grootste Moorse 
nederzetting in Spanje, de Mezquita is een belangrijk islami-
tisch monument met een indrukwekkend interieur.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/las_casas_de_la_juderia_cordoba/234711i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Soho Boutique Jerez & Spa

Ligging: in het centrum, vlak bij de Plaza de Toros. Bushalte op 300  m. 
Treinstation op 2  km. Jerez wordt omringd door prachtige 'pueblos blan-
cos' (witte dorpen). Ook de moeite waard: Cádiz (40 km), Sevilla (94 km) en 
Matalascañas (189 km), de toegangspoort tot het Nationaal Park Doñana.
Transport: per auto: 2.255 km (Brussel), 1.945 km (Parijs), 2.450 km (Amsterdam). 
Luchthaven Jerez de la Frontera op 8 km, Sevilla op 90 km en Málaga op 170 km.
Faciliteiten: u betreedt het gebouw via de achterkant en u komt zo bij de recep-
tie. Het is heerlijk ontspannen aan het buitenzwembad (seizoensgebonden, 
niet verwarmd, bar service) voorzien van comfortabele ligstoelen en parasols 
(gratis) - een welkome verfrissing! Spa (betalend) open dinsdag-vrijdag vanaf 
17 u., zaterdag hele dag en zondagvoormiddag. Parking: vanaf € 10/24 uur. In 
de omgeving: tennis en squash op 2 km, paardrijden op 4 km, golf (18 holes) 
op 4 km.
Kamers: de kamers stralen een gezellige, warme sfeer uit. Elke verdieping 
heeft een ander kleurtje. U heeft de keuze uit standaardkamers (18-20 m², max. 
3 personen) of superior kamers met een zithoek en minibar (25-30 m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de persoon) in een standaardkamer:
15% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 15% korting. Enkel in de superior kamers: het tweede kind van 
2 t/m 11 jaar geniet 50% korting.
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is zeker een van de pareltjes in 
Jerez de la Frontera. Het hotel is gevestigd 
in een gerestaureerde wijnkelder en biedt 
u hedendaags comfort in een charmant 
kader. Neem een verfrissende duik in het 
zwembad, geniet van de vele bodega's in 
Jerez en keer uitgerust en voldaan terug 
huiswaarts. Gegarandeerd een mooie 
ervaring.

Spanje

Andalusië

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 bezoek aan een bodega 

+ degustatie van 2 wijnen
∙ 1x thermaal circuit in de spa

UW VOORDEEL ANDV0110 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Jerez de la Frontera
Zeker doen: het 
Alcázar, een Moors 
vestingcomplex en 
paleis met moskee 
en mooie tuinen, een 
degustatiebezoek aan 
een sherrykelder of bodega, een paarden-
show van de Real Escuela Andaluza de 
Arte Ecuestre, het flamenco- en rijtuig-
museum, het themacenter La Atalaya, een 
flamencoshow en de route van de witte 
dorpen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/soho_boutique_jerez_--_spa/236641i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Romana

Ligging: in een rustige straat in het historisch centrum van Sevilla, op 250 m 
van het Museum voor Schone Kunsten, op 500 m van de Plaza Alameda met haar 
barretjes en restaurants, en op een steenworp van het bekende warenhuis El 
Corte Inglés en diverse winkelstraten. De controversiële Metropol Parasol - een 
immense houten constructie, die de grootste ter wereld zou zijn - bevindt zich 
op 500 m. De kathedraal bereikt u na slechts 10 minuten wandelen, alsook het 
Alcázar; twee toeristische trekpleisters van formaat. Bushalte op de Plaza del 
Duque op 150 m.
Transport: per auto: 2.035 km (Brussel), 1.733 km (Parijs), 2.237 km (Amsterdam). 
Luchthaven Sevilla op 13.4 km.
Faciliteiten: deze typisch Sevillaanse Casa Palacio is gebouwd rond enkele 
patio's. In Andalusië is de patio de centrale plaats in de woning, die een 
belangrijke rol speelt in het leven van elke dag. De patio's van de Casa Romana 
zijn mooi met authentieke elementen. De gemeenschappelijke ruimtes zijn 
gezellig, karaktervol en uitnodigend. Op het dakterras (seizoensgebonden) is er 
een bubbelbad. Publieke parking op 200 m (vanaf € 27,50/24 uur).
Kamers: 27  kamers in het hoofdgebouw en 15  gerenoveerde kamers in een 
typisch Sevillaans herenhuis uit de 19de eeuw, aan de overkant gelegen. De 
kamers zijn met veel smaak ingericht en voorzien van alle comfort. Lichte kleu-
ren zorgen voor een zonnig interieur. Executive kamers (18 m², max. 2 perso-
nen), superior (28 m², max. 3 personen) en deluxe (35 m², max. 3 personen, 
romantische inrichting). Tweepersoonskamer voor alleengebruik (executive).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: 1 kind van 
3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 37/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Dit bekoorlijk en charmant boutique hotel 
pakt uit met een aantal sterke troeven. 
We vernoemen in de eerste plaats de 
superieure service en kwaliteit, het rustig 
kader met typisch Andalusische accen-
ten, de couleur locale en de romantische 
sfeer, zonder de uiterst centrale ligging 
te vergeten. Alles is hier aanwezig voor 
een bezoek aan Sevilla in stijl. In de Casa 
Romana wacht u luxe en kleinschaligheid 
onder één dak. Harmonie, licht en warmte 
zijn de sleutelwoorden.

Andalusië

GENIETEN
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 drankje (mojito, wijn, sangria, 

tapbier of frisdrank)
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UW VOORDEEL SEVV0037 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Sevilla
De schilderachtige 
hoofdstad van Anda-
lusië, verrast door haar 
vurig temperament, 
uitbundigheid en ar-
tistieke rijkdom. Hier 
werd de flamenco geboren. De kathedraal 
is de grootste van Spanje en de Giraldo-
toren en het schitterende Alcázar paleis 
getuigen van Sevilla's Moorse verleden. 
Een stad voor cultuurfreaks én romantici!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/casa_romana/236701i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Molino del Arco

Ligging: rustig, midden in het prachtige Andalusische binnenland, op 10 km van 
Ronda. In de omgeving kan u een bezoek brengen aan de natuurparken Sierra de 
Grazalema en Sierra de las Nieves. De Costa del Sol met zijn diverse badplaatsen 
situeert zich op slechts 50 km. Het lieflijke witte dorp Setenil de las Bodegas 
met grotwoningen treft u op een halfuurtje rijden.
Transport: per auto: 2.139 km (Brussel), 1.824 km (Parijs), 2.334 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 102 km, Jerez de la Frontera op 104 km, Sevilla op 117 km.
Faciliteiten: het gebouw straalt pure charme uit. In de twee salons kan u 
genieten van een boek bij een lekker kopje koffie. Mooi panoramisch terras met 
honesty bar - u geniet er van een schitterend zicht op Ronda, een zalige plek. 
Ook het restaurant heeft een bevoorrechte locatie in het hotel en biedt een 
subliem vergezicht. U kan er proeven van verschillende gerechten die het best 
gesmaakt worden met een regionaal wijntje. Het hotel heeft een riante tuin van 
maar liefst 10.000 m² met verschillende niveaus, waterpartijen, fruitbomen en 
2 openluchtzwembaden (1 groot en 1 kleintje, zoet water, seizoensgebonden). 
Ligstoelen, parasols en handdoeken zijn gratis. Poolbar. In de omgeving: paard-
rijden op 9 km.
Kamers: de 19 kamers zijn pareltjes, supercharmant en tot in de details afge-
werkt met authentiek meubilair en tegelvloer, in combinatie met modern 
comfort. Elke kamer is verschillend, gezien de indeling van deze oude hoeve. 
Tradition kamers (20 m², max. 2 personen). Voor max. 3 personen een ruimere 
superior kamer (30 m², zicht op de bergen of de tuin) of een junior suite (40 m², 
met extra zithoek). Extra bed (3de volwassene): € 52/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (volwassene), 
€ 19/dag (kind t/m 12 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 10  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 33/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. tradition kamers).

Dit charmehotel is gevestigd in een hoeve 
(cortijo) die dateert uit de 18de eeuw. 
Het typisch, wit gebouw siert het Zuid-
Spaanse landschap. U geniet er volop van 
de vredige rust in een schitterend decor, 
weg van de platgetreden paden. Laat u 
verwennen door de typische keuken en 
een lekker wijntje.

Spanje

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0114 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Ronda
Een van de meest 
bekende witte dorpen 
met een indrukwek-
kende kloof, bijna 
100 m diep, overspan-
nen door de Puente 
Nuevo-brug. Het zuidelijk deel van de stad 
is typisch Moors. De populaire uitkijk plek-
jes Mirador de Aldehuela en El Balcon del 
Coño, het best bewaarde Moorse badhuis 
van Spanje en de vele gezellige pleintjes 
zijn zeker niet te missen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/molino_del_arco/234856i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com266

HOTEL RURAL CHARME

FR
EEP FR
EE

€ €

Sindhura

Ligging: op een kwartiertje rijden van het magische witte 
dorp Vejer de la Frontera met zijn bijzondere ligging, inte-
ressante geschiedenis, adembenemende panorama's en pure 
Andalusische charme. Deze locatie is een prima vertrekpunt om 
de omgeving te verkennen: Santa Lucia met Romeins aquaduct 
op 4 km., Conil de la Frontera, een levendig vissersdorpje op 
11 km. De ongerepte zandstranden van El Palmar bevinden zich 
op 14 km. De havenstad Cádiz treft u op 50 km.
Transport: per auto: 2.188  km (Brussel), 1.885  km (Parijs), 
2.390  km (Amsterdam). Luchthaven Jerez de la Frontera op 
77 km, Málaga op 196 km.
Faciliteiten: sfeervolle inkom met receptie, gezellige bar en 
zithoekjes met open haard. 2 Patio's om te genieten van de rust 
en de zon. Buitenzwembad met gratis ligstoelen, parasols en 
handdoeken. Het restaurant La Terraza met panoramisch bui-
tenterras serveert heerlijke gerechten (gesloten op zondag en 
maandag). Geen lift.
Kamers: 14  smaakvolle kamers met balkon of terras met 
zicht op zee, het zwembad of het platteland. Koelkastje. 
Standaardkamers met terras (17 m², max. 3 personen), junior 
suites met zithoek en privépatio (30 m², max. 3 personen), of 
ruimere suites (max. 4 personen) met extra lounge en 2 sofa-
bedden. Extra bed (3de en 4de persoon): vanaf € 30/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Rustig gelegen hotelletje dat moderne faciliteiten combineert 
met de charme van het Andalusische plattelandsleven. Niets 
ontbreekt voor een zorgeloos en relaxed verblijf.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0243 N1
• Gratis nachten

Vejer de la Frontera
Pittoresk wit dorpje op een heuvel, op een paar kilometer van 
de mooie zandstranden van o.m. El Palmar. Het oude centrum 
is een doolhof van witgekalkte huizen en smalle straatjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/sindhura/235583i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cerro de Hijar

Ligging: Cerro de Hijar situeert zich op een heuvel in het natuurpark Sierra de 
Las Nieves. U geniet hier van een landelijke, pastorale ligging in complete rust, 
met prachtige vergezichten op de omliggende natuur. U bevindt zich op 2 km 
van het centrum van Tolox. Een bezoek aan het natuurpark is een must - het 
is een heerlijke plek om te wandelen, fietsen, mountain  biken, paardrijden of 
tochtjes per 4x4 te maken - al dan niet begeleid. Andere aanbevolen uitstapjes 
zijn o.m. Málaga (53 km) met zonnige stranden, lekkere visrestaurants en heel 
wat cultuur, Ronda (53 km), wellicht het gekendste witte dorp van Andalusië, 
en het mondaine Marbella (34 km), een lust voor wie houdt van luxe, shoppen 
en golf.
Transport: per auto: 2.175 km (Brussel), 1.973 km (Parijs), 2.374 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: u beschikt hier over een gezellig salon met haardvuur en een bar. 
Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimtes. In het restaurant wacht u een 
goede keuken. In de mooie, verzorgde tuin is het aangenaam verpozen. Rond 
het openluchtzwembad staan gratis ligstoelen en parasols. Ook hier is het uit-
zicht op het omringende landschap heel mooi. Bubbelbad en sauna (betalend). 
Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: kleinschaligheid is troef, er worden hier niet meer dan 18 kamers aan-
geboden voor max. 3 personen. De charmante kamers (18 m²) bieden een gezel-
lige sfeer en zijn voorzien van alle comfort en een balkon. Junior suites (25 m²) 
met koffie- en theefaciliteiten. Extra bed (3de volwassene): € 32/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 24/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 6 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt), 1 kind van 7 t/m 12 jaar betaalt € 19/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit hotel is een aanrader voor wie houdt 
van rust, natuur en gezelligheid. De 
troeven zijn onmiskenbaar: een mooie, 
eenzame ligging boven op een berg, een 
pracht van een gebouw, een schitterende 
omgeving, charme alom, een lekkere keu-
ken, een goede service, een prima prijs-
kwaliteitsverhouding... U vindt het hier 
allemaal!

Spanje

Andalusië

GENIETEN
∙ 3 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x diner inclusief wijn
∙ 1x privégebruik van de spa 

(60 minuten) 
(cumuleerbaar met het voordeel 3+1)
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UW VOORDEEL ANDV0119 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Tolox
Dit gezellig en typisch 
Andalusisch wit dorp 
heeft leuke smalle, 
kronkelende straatjes 
en is gelegen in het 
natuurpark Sierra de 
las Nieves, dat sinds 1989 uitgeroepen is 
tot beschermd gebied omwille van zijn 
ecologische meerwaarde en prachtige 
landschappen. Een bestemming die elke 
liefhebber van natuur en/of rust beslist zal 
aanspreken.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/cerro_de_hijar/236153i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Huerta de las Palomas

Ligging: in een betoverende, groene omgeving, vlak bij het natuurpark Sierra 
Subbética, op 4  km van het centrum van de barokstad Priego de Córdoba. 
Bewonder o.a. de diverse kerken en andere imposante monumenten zoals 
de fonteinen Fuente del Rey, Fuente de la Salud en de Calle del Rio. U zal 
deze bekoorlijke stad niet snel vergeten. In de buurt vindt u typische dorpjes 
zoals Zagrilla (3,5 km) en Zuheros met de grot van de vleermuizen, een van de 
belangrijkste neolitische sites van Andalusië (20 km). Iets verder lonen Granada 
(76 km), Córdoba (90 km), Málaga en het strand (120 km) de moeite.
Transport: per auto: 1.968 km (Brussel), 1.666 km (Parijs), 2.177 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 120 km.
Faciliteiten: salon. Bar/cafetaria waar u lekkere tapas kan proeven. In 
de 2  sfeervolle restaurants wordt u culinair verwend in een intiem kader. 
Buitenzwembad met gratis ligstoelen en barservice (seizoensgebonden) in de 
tuin, in de winter overdekt (niet verwarmd). Gratis bubbelbad. In de omgeving: 
tennis op 200 m.
Kamers: 34 mooie en ruime kamers in een traditionele stijl, gelegen rond de 
patio. We reserveren voor u een standaardkamer (26 m²), extra bed (3de volwas-
sene): € 28/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 22/dag (volwassene), 
€ 14/ dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 22/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: attentie voor jonggehuwden.

Deze Andalusische cortijo (landgoed) 
biedt prima faciliteiten en een schitte-
rende patio. Het is een ideale plek om te 
genieten en te onthaasten. In het voor-
treffelijke restaurant is de oude water-
put nog altijd zichtbaar. Huerta de las 
Palomas is een zálig adresje in een prach-
tige omgeving omringd met olijfbomen.

Andalusië

ONTDEKKING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ degustatie van olijfolie en 

streekproducten in Priego de Córdoba
∙ ticket voor het Archeologisch Museum, 

voor het Museum voor Volkskunde en 
voor het kasteel van Zuheros

∙ 1 lunch 'tapas van Andalusië' in 
Zuheros

im
pr
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UW VOORDEEL ANDV0130 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Priego de Córdoba
Wondermooi stadje 
met charmante steeg-
jes, witgekalkte huis-
jes, pleintjes en gezel-
lige terrasjes. Bezoek 
o.a. de schitterende 
kerken en het Arabisch fort El Castillo. 
De middeleeuwse wijk Barrio de la Villa 
is Arabisch van oorsprong. Midden de 
olijfboomgaarden, op 76 km van Granada 
en op 90 km van Córdoba gelegen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/huerta_de_las_palomas/234488i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Zuhayra

Ligging: rustig gelegen, in het centrum van een van de meest pittoreske dorp-
jes van de streek, in het natuurpark van de Sierra Subbética, aan de monding 
van de Río Bailón. Vanaf de vele uitkijkposten geniet u van fraaie vergezichten. 
Op 100 m van het hotel treft u enkele karakteristieke bars en eetgelegenheden. 
Uiterst geschikt als uitvalsbasis voor het bezoeken van o.a. het barokke stadje 
Priego de Córdoba (25 km), Córdoba en Jaén (70 km) en Granada (100 km). De 
sportievelingen vinden hier zeker hun gading want heel wat wandel- en fiets-
routes van verschillende moeilijkheidsgraden passeren hier, langs de Via Verde 
de Subbética.
Transport: per auto: 1.964 km (Brussel), 1.662 km (Parijs), 2.161 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 120 km, Granada op 126 km, Sevilla op 179 km.
Faciliteiten: lounge en salon met open haard. Er is een bar/cafetaria met ter-
ras en een voortreffelijk restaurant voor lekkere, eenvoudige streekgerechten, 
de troefkaart van dit hotel. In de zomer kan u eten op de typische patio. Klein 
buitenzwembad (10 m²). In het natuurpark kan u mountainbiken, trekken,...
Kamers: de 18 rustieke kamers (voor max. 3 personen) zijn sober, maar typisch 
ingericht en bieden voldoende comfort en een kraaknet interieur (16 m²). Ze zijn 
uitgerust met tegelvloer. Tweepersoonskamer voor alleengebruik. Extra bed (3de 
volwassene): € 26/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/dag (volwassene), 
€ 13/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 20/nacht (inclusief ontbijt).

Dit landelijk en gemoedelijk charmeho-
telletje is rustig gelegen in een van de 
mooiste witte dorpjes van Andalusië. 
Vriendelijke service, prima keuken, mooie 
panorama's en een perfecte uitvalsbasis 
om de prachtige omgeving te verkennen 
te voet, met de fiets of met de auto. Een 
aanrader!

Spanje

Andalusië

ONTDEKKING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x diner op basis van tapas
∙ 1 dag fietsen
∙ ticket voor het Archeologisch Museum 

en voor het Kasteel van Zuheros
∙ wandelroutes voor het Nationaal Park

UW VOORDEEL ANDV0151 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Zuheros
Een van de meest 
schilderachtige witte 
dorpen van Andalusië, 
tegen een rotswand 
gebouwd. U vindt er 
o.a. een wandelpad 
met wiebelende hangbrug, een Moors 
kasteel en een vleermuizengrot. De kron-
kelende straatjes met typische restaurant-
jes laten de Moorse invloeden zien.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/zuhayra/235353i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Posada del Angel

Ligging: middenin het witte bergdorpje Ojén op 15 minuten 
van het strand van o.a. Marbella. Ronda, Málaga, Gibraltar 
(1  u), Tarifa (1u20) en het door Unesco beschermde Parque 
Natural Sierra de las Nieves liggen vlakbij.
Transport: per auto: 2.145  km (Brussel), 1.840  km (Parijs), 
2.340 km (Amsterdam). Luchthaven Málaga op 54 km.
Faciliteiten: receptie (8-22  u). Het centrum wordt gevormd 
door de patio, waar u in de zomer heerlijk van zowel ontbijt 
als diner kunt genieten. Eén maal per week is er een paella 
avond en een aantal avonden per week is er mogelijkheid om te 
dineren. Zwembad (01/04-01/11) en zonneterras. Voor drankjes 
en snacks kan u terecht in de honesty bar. Publieke parking op 
500 m (gratis).
Kamers: de 16 kamers liggen rond de patio. Standaardkamers 
(20-25 m², max. 2  volwassenen en 1  kind, 1ste verdieping), 
terraskamers (23 m², klein terras en zitje, max. 2 volwassenen 
en 1 kind, 2de verdieping), superior kamers (28 m², kitchenette, 
max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) en junior 
suites (32,5 m², bubbelbad, max. 3 volwassenen of 2 volwas-
senen en 2 kinderen). Extra bed (3de volwassene) in superior 
kamer of junior suite € 80/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel 
naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Superior kamers en junior sui-
tes: 2  kinderen t/m 12  jaar overnachten gratis op de kamer 
van de ouders (01/07/22-31/08/22), 2 kinderen van 2 t/m 12 jaar 
betalen elk € 27/nacht (01/04/22-30/06/22, 01/09/22-31/03/23). 
Standaardkamers en terraskamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar op 
de kamer van de ouders betaalt € 27/nacht. Inclusief ontbijt.

Dit karakteristiek, kleinschalig hotelletje werd door de 
Nederlandse uitbaters Alex en Esther grondig gerenoveerd. 
Ideaal gelegen, niet ver van het strand.

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0235 X1
• Gratis nachten

Ojén
Schilderachtig wit dorpje, op een kwartiertje rijden van de 
Costa del Sol en Marbella. Het bergdorp telt slechts één hotel, 
hier heerst dus een typisch Spaanse sfeer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/la_posada_del_angel/233273i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel

Ligging: op een indrukwekkend landgoed met olijfbomen en eiken, in het hart 
van het ongerepte binnenland van Andalusië. Het centrum van Loja ligt op 
20 km, een aangenaam stadje met een rijk aanbod aan eeuwenoude paleizen, 
kerken en monumenten. Andere cultuursteden in de omgegving én te berei-
ken 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 natuur-
wandelingen of fietstochten.
Transport: per auto: 2.046 km (Brussel), 1.744 km (Parijs), 2.242 km (Amsterdam). 
Luchthaven Granada op 63 km, Málaga op 72 km.
Faciliteiten: sfeervolle en authentieke salons. Receptie en verschillende bars, 
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, beta-
lend) met binnenzwembad en jetstreams, themadouches, sauna, stoombad, 
bubbelbad, relaxatieruimte en een waaier aan behandelingen. Tennis, fiets-
verhuur en paardrijden.
Kamers: 70 unieke en exclusieve kamers. Ze stralen de Andalusische sfeer uit 
met lichte stoffen en rustieke houten elementen. Superior deluxe (46 m², max. 
2 personen), superior deluxe met terras of balkon (57 m², max. 2 personen) en 
junior suite met terras of balkon (68 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). Family 
superior deluxe kamers voor max. 2 volwassenen en 2 kinderen.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites: 1 kind van 3 t/m 11 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 50% korting. Family superior deluxe kamers: 
2 kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclu-
sief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje, fles sherry. Jonggehuwden: cava, upgrade volgens 
beschikbaarheid.

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

Spanje

Andalusië

UW VOORDEEL ANDV0227 X0
• Vroegboekvoordelen

Loja
Loja, gelegen in het 
Andalusische binnen-
land, is omwille van 
verschillende rede-
nen een interessante 
vakantiebestemming. 
De centrale ligging is een pluspunt, op een 
uurtje rijden van de kust, Málaga, Granada 
en Antequera. Loja zelf kent een mooi cul-
tureel erfgoed met talrijke kerken, kloos-
ters en fonteinen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/la_bobadilla,_a_royal_hideaway_hotel/235361i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com272

HHHHH

FR
EE

P FR
EE

€ €

Hotel Dwo Convento de la Magdalena by Checkin

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

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

Andalusië

DINING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 6 gangen degustatiemenu 

inclusief wijn
∙ fles cava en chocolaatjes

UW VOORDEEL ANDV0181 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Antequera
Antequera ligt aan de 
voet van de bergketen 
El Torcal. Het is een 
levendige stad met 
overblijfselen van de 
oude stadsmuren, een 
arena en een indrukwekkend Moors kas-
teel dat boven de stad uittorent. Maak 
zeker de klim tot aan het kasteel voor het 
panorama. U ziet er onder meer de Rots 
der Geliefden, een kalksteenrots. Geniet 
van de authentieke Spaanse sfeer met een 
glaasje en enkele tapas.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Anantara Villa Padierna Palace Benahavis Marbella Resort

Ligging: rustig gelegen in Benahavis, omringd door golfterreinen. Op 21 km van 
het mondaine Marbella en op 13 km van de chique jachthaven van Puerto Banús, 
waar u zich kunt vergapen aan de meest exclusieve jachten. De stranden van de 
Costa del Sol liggen op 1 km, Gibraltar op 60 km en de historische binnenstad 
van Málaga, met het Picasso Museum en het Alcazaba op 76 km.
Transport: per auto: 2.168 km (Brussel), 1.863 km (Parijs), 2.364 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 71 km.
Faciliteiten: impressionante lobby die perfect de grandeur van een paleis weer-
spiegelt. Eddy's Bar met traditionele Engelse sfeer. Verschillende restaurants. La 
Veranda is creatief 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 gelegen. Ontspannen in de 
Medical Wellness Spa van 2.000 m² met o.m. 6 stoombaden, 2 sauna's en een ver-
warmd 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 uitkijkend op de bergen, het golfterrein, het zwembad of de zee. De kamers 
werden ingericht met oog voor detail, met Italiaanse en Andalusische kunst-
werken 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) (uitgezonderd 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.

Spanje

Costa del Sol

UW VOORDEEL ANDV0225 X0
• Vroegboekvoordelen

Benahavis
Betoverend bergdorpje 
met een behoorlijke 
gastronomische repu-
tatie. Overal vindt u lek-
kere restaurantjes en 
tapasbars in de smalle 
straatjes. Neem een kijkje bij het stuw-
meer achter het dorp, een groot, ongerept 
natuurgebied voor wandelaars. Benahavis 
is nog echt zo'n dorpje dat zijn gezellig 
karakter heeft weten te bewaren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/anantara_villa_padierna_palace_benahavis_marbella_resort/235110i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Elba Estepona Gran Hotel & Thalasso Spa

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

In dit hotel met traditionele architectuur 
ligt het accent op genieten en relaxen in 
een dromerig kader aan zee met alle com-
fort. De spa biedt meer dan 1.500 m² pure 
ontspanning. Het aanbod reikt echter ver-
der en lijkt wel eindeloos. Alle zintuigen 
worden hier verwend.

Costa del Sol

UW VOORDEEL ANDV0137 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Estepona
Deze badplaats heeft 
zijn Spaanse cultuur 
en charme weten te 
behouden. De rijkdom 
van de stad lag vroeger 
in de landbouw en de 
visserij. In de haven wordt nog vis geveild 
op de pier. Estepona heeft een 20 km 
lange kust, een grote boulevard en een 
wirwar van straatjes, pleintjes en patio's.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/elba_estepona_gran_hotel_--_thalasso_spa/235543i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Viñuela

Ligging: het hotel ligt in de heuvels van het natuurreservaat Sierra de Tejeda, 
Almijara y Alhama, naast het stuwmeer van La Viñuela dat tot aan de hotel-
tuinen reikt, in de Axarquiastreek. U kan er genieten van onvergetelijke zons-
ondergangen en verschillende sporten en buitenactiviteiten beoefenen. Vélez-
Málaga ligt op 10 km, de grotten van Nerja en Málaga op 30 minuten, de Sierra 
Nevada op 80 minuten, Granada en Motril op een uur en het strand op een 
kwartiertje.
Transport: per auto: 2.127 km (Brussel), 1.825 km (Parijs), 2.324 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: inkom en receptie. Een van de troefkaarten van het hotel is de 
dagverse lokale keuken, in een modern jasje gestoken. Er zijn 2 restaurantruim-
tes. 's Avonds dineren op het terras met uitzicht op het water is werkelijk zalig... 
In de uitgestrekte tuin liggen 2 buitenzwembaden met kindergedeelte en prach-
tig zicht op het meer (gratis ligstoelen en parasols). Tennisplein. Volledig uit-
geruste privéspa. Excursies met een quad op 6 km.
Kamers: het hotel is opgevat als een klein dorpje en biedt 37 mooie kamers
(19-23 m²) in verschillende stijlen. 3 Types naar keuze: de traditionele kamers 
(max. 2  personen) hebben een klassieke, landelijke inrichting, de comfort 
kamers (max. 3 personen) zijn iets moderner met zicht op de bergen, en de 
selection kamers (max. 3 personen) zijn ruimer en hebben zicht op het meer. 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 12 jaar), volpension: € 47/dag (volwassene), € 23/dag (kind 
t/m 12 jaar) keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders vanaf € 12/nacht (inclusief ontbijt) (uitgez. tradition kamers).
Bonus: 1 tapa bij min. 3 nachten. 02/11/22-22/12/22, 04/01/23-17/03/23: upgrade 
volgens beschikbaarheid. Jonggehuwden: fles cava.

Uitgeroepen tot het beste landelijk hotel 
van de provincie Málaga. Een brok Andalu-
sische charme in een schitterende, rustige 
omgeving aan de oevers van een azuur-
blauw meer, niet ver van zee, en dicht bij 
enkele bekende steden. Dit kleinschalig, 
gezellig hotel heeft een heerlijke keuken, 
een topservice en knappe faciliteiten.

Spanje

Costa del Sol

ONTDEKKING
∙ 4 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 privé spacircuit (50 minuten)
∙ 1 gourmetdiner met 1 fles wijn voor 

2 personen
UW VOORDEEL ANDV0183 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Vélez-Málaga (La Viñuela)
Dit charmant dorpje 
ligt genesteld tussen 
enkele van de meest 
spectaculaire land-
schappen in Andalusië. 
Diverse mooie routes 
vertrekken vanuit La Viñuela. Het berg-
landschap is doorspekt met olijfbomen 
en u vindt er behoorlijk wat wijngaarden. 
Bewonder in La Viñuela zelf het stuwmeer, 
de kerk van San Jose en de Torre de la 
Atalaya, een Moorse toren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/la_vinuela/235659i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sallés Málaga Centro

Ligging: rustig, op maar 5 minuten stappen van het centrale plein de Plaza de 
la Constitución en de belangrijkste winkelstraat de Calle Marques de Larios. Het 
iconisch Picasso Museum en de Plaza de la Merced liggen op 800 m. Heerlijk 
zonnebaden doet u op het zandstrand La Malagueta, op 20 minuten. Na 3 km 
bereikt u de top van de Gibralfaro-helling, waar u het meest indrukwekkende 
uitzicht hebt op de stad, zee en omliggende bergen.
Transport: per auto: 2.096 km (Brussel), 2.298 km (Parijs), 1.794 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 11,2 km.
Faciliteiten: een ruime lobby met receptie, een bar en het gezellig restaurant 
Picasso waar mediterrane en lokale gerechten op de menukaart prijken. Het 
gevarieerde en verzorgde ontbijtbuffet neemt u in restaurant Guernica. Op het 
dakterras (seizoensgebonden, weersafhankelijk) bevindt zich het zwembad met 
ligstoelen, ideaal om te relaxen en te genieten van wat verkoeling op warme 
dagen. Het panorama over de stad is van hieruit indrukwekkend. In de rooftop-
bar kan u terecht voor een snack, een zomerse cocktail, een diner en live 
muziek 2 avonden/week. Publieke parking en privéparking (vanaf € 13/24 uur) 
nabij het hotel.
Kamers: de 147 stijlvol ingerichte kamers zijn voorzien van parket. Naar keuze 
reserveren we voor u een standaardkamer (23 m², max. 3 personen, 1  twee-
persoonsbed of 2 eenpersoonsbedden of 2 eenpersoonsbedden en 1 sofabed, 
extra bed (3de volwassene): 15% korting) of een ruime familiekamer (35 m², 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen, 2 kamers met tussendeur, 2x eenpersoonsbed, 
1x stapelbed).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnach-
ten gratis op de kamer van de ouders. Standaardkamers: 1 kind van 2 t/m 12 jaar 
op de kamer van de ouders geniet 35% korting. Inclusief ontbijt.

Dit aantrekkelijk viersterrenhotel scoort 
met een centrale ligging vlak bij de Plaza 
de la Constitución maar ongetwijfeld ook 
met de rooftopbar met mooi zwembad van 
waaruit u geniet van een adembenemend 
uitzicht op de stad. Dit volledig gereno-
veerd stadshotel biedt een goede service 
en comfortabele kamers.

Costa del Sol
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UW VOORDEEL AGPV0009 X0
• Vroegboekvoordelen

Málaga
Een bruisende stad 
gekenmerkt door de 
typische gastronomie 
van het zuiden maar 
nog meer door Picasso 
en zijn nalatenschap. 
De haven kreeg een opfrisbeurt en is de 
schakel tussen de oude binnenstad en 
de uitgestrekte zandstranden. De nieuwe 
promenade is een populaire plek voor een 
aperitiefje. U vindt in Málaga maar liefst 
34 musea, verspreid doorheen de binnen-
stad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/andalucia/salles_malaga_centro/233394i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cortijo Bravo

Ligging: een prachtige landelijke en vredige ligging op een heuvel, omgeven 
door olijfgaarden. Het oude centrum en het strand van Torre del Mar bevinden 
zich op 15 minuten. De badplaats Nerja met de grotten en het balkon van 
Europa, alsook de levendige en historische stad Málaga op 30 min. rijden.
Transport: per auto: 2.115 km (Brussel), 1.813 km (Parijs), 2.324 km (Amsterdam). 
Luchthaven Málaga op 50 km.
Faciliteiten: kleine receptie. Het lichtrijk salon met open haard is een gezel-
lige plaats om wat te lezen of bij te praten. In de uitnodigende, stijlvolle bar 
worden lekkere drankjes voor u bereid, die u ook op het zonovergoten terras kan 
nuttigen. Het à-la-carterestaurant serveert 's avonds verfijnde en traditionele 
gerechten in een ongedwongen sfeer. Aan het buitenzwembad geniet u van de 
zon én het mooie panorama. Poolbar, gratis ligstoelen, parasols en handdoeken. 
Tussen het hotel en het zwembad is een prachtige tuin aangelegd, waar u zalig 
kan verpozen. Allerlei activiteiten op 8 km.
Kamers: 20 uiterst gezellige en charmante kamers (met houten vloer). Ze zijn 
allemaal verschillend gedecoreerd in een lichte Britse cottagestijl met een 
Andalusisch toetsje. Comfort kamers (18 m², voor max. 2 personen, terras met 
zicht op de bergen), selección kamers (20 m², voor max. 3 volwassenen of 2 vol-
wassenen en 2 kinderen, met zicht op de vallei) of junior suites (20 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, balkon of terras, zicht op de tuin 
en op de vallei). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 25/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 12 jaar) (keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de selección kamers en junior suites: 
2  kinderen van 2  t/m 11  jaar op de kamer van de ouders vanaf €  13/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Fles cava voor jonggehuwden.

Dit charmant, stijlvol landhuis uit de 
19de eeuw biedt een idyllische ligging 
met wondermooie panorama's in combi-
natie met een uiterst stijlvol interieur en 
comfort. U vindt hier rust en privacy. Het 
hotel is ook een goede uitvalsbasis om de 
omgeving te verkennen. Gezelligheid, rust 
en klasse zijn hier absolute troeven.

Spanje

Costa del Sol

UW VOORDEEL ANDV0162 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Veléz-Málaga
Dit stadje wordt door 
de Andalusiërs simpel-
weg Veléz genoemd. 
Het ligt in een rustige 
streek. Vooral de oude 
stad met zijn prachtige 
gebouwen is zeker een bezoek waard. 
Blikvanger is het Moors kasteel uit de 13de 
eeuw. U vindt er ook ongerepte stranden. 
En vergeet de wekelijkse donderdagmarkt 
niet met een typisch Spaanse sfeer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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La Venteta

Ligging: op 300 m van het dorpje, in volle gebergte en op 
9 km van de kust. Excursiemogelijkheden: Alicante op 23 km, 
Villajoyosa met zijn gekleurde visserhuisjes op 26 km, Elche 
op 47 km.
Transport: per auto: 1.872  km (Brussel), 1.570  km (Parijs), 
2.071 km (Amsterdam). Luchthaven Alicante op 20 km.
Faciliteiten: het ontbijt wordt met de glimlach geserveerd 
door Angel, hij tovert ook overheerlijke diners op tafel. 
Buitenzwembad met een gezellig terras (ligstoelen, parasols 
en handdoeken zijn voorhanden). In de tuin is het heerlijk 
wandelen tussen de fruit- en olijfbomen. In de patio's komt 
u tot rust tussen de planten en het zachte geklater van een 
fonteintje. Gezellig salon met tv-ruimte.
Kamers: slechts 5  kamers (tegelvloer) met een individueel 
karakter, knap ingericht met kristallen lampen en rustieke 
Franse meubelen. We reserveren voor u een standaardkamer 
(20-24 m², met zicht op de tuin of het zwembad, extra bed (3de 
persoon): €  35/nacht) of een superior kamer (30-35 m², met 
terras of balkon en zicht op de bergen). Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: €  28/dag, vol-
pension: € 55/dag. Alle maaltijden met bediening aan tafel.
Kinderen: kinderbedje: € 10/nacht.
Bonus: welkomstdrankje. Fles wijn of champagne voor jong-
gehuwden. Bij min. 5  nachten: fles wijn op de kamer (niet 
cumuleerbaar met Uw voordeel)

Een gemoedelijk, landelijk adresje dat gegarandeerd uw hart 
zal stelen. U geniet er van een fraai zwembad, mooie tuinen en 
patio's, lekker eten én een perfecte gastheer.

Valencia

UW VOORDEEL VALV0035 N1
• Gratis nachten

Aigües
Een charmant dorpje, geroemd om zijn artistieke traditie. Het 
landschap en de vriendelijkheid van de inwoners heeft talrijke 
artiesten weten te inspireren. Bezoek de Torre de Aigües.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/valencia_(regio)/la_venteta/232938i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Las Arenas Balneario Resort

Ligging: een bevoorrechte ligging aan het strand en de azuurblauwe zee. Ideaal 
om strand, kust, cultuur, shopping en gastronomie te combineren. Het brui-
sende centrum met tal van historische monumenten bevindt zich op slechts 
4,5 km en is makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Het moderne deel, 
met het wetenschapsmuseum Ciudad de las Artes y las Ciencias ligt op 3 km. 
De drooggelegde rivierbedding die de stad doorkruist is een groene ader en 
aangenaam om rond te kuieren.
Transport: per auto: 1.692 km (Brussel), 1.377 km (Parijs), 1.871 km (Amsterdam). 
Luchthaven Valencia op 19 km.
Faciliteiten: imposante lobby met marmeren vloer, grote ramen en palmbomen. 
Coffeeshop met terras. De gastronomische Brasserie Sorolla serveert culinaire 
klassiekers in een ongedwongen kader. U neemt er 's morgens ook het riante 
ontbijtbuffet. De exotische tuin van 8.000 m² is heerlijk om te ontspannen 
aan een van de 2 buitenzwembaden. Poolbar met lichte lunches. Luxueuze spa 
met verwarmd, panoramisch binnenzwembad, bubbelbaden, sauna. Massages en 
behandelingen. Kapsalon. Padel.
Kamers: 236 knap ingerichte kamers die rust uitstralen, en van alle hedendaagse 
luxe zijn voorzien. Het kleurenpalet verschilt van verdieping tot verdieping, 
maar steeds werd gebruik gemaakt van lichte kleuren die het ruimtelijk gevoel 
versterken. Houten vloer. Classic (30 m², max. 3 personen, stadszicht), deluxe 
(30 m², max. 3 personen, terras, zeezicht) en executive (vanaf 35 m², max. 2 vol-
wassenen en 1 kind, zeezicht, hoogste verdiepingen, gratis minibar (softdrinks). 
Extra bed (3de volwassene): € 103/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 53/dag (volwassene), 
€ 26/dag (kind t/m 12 jaar) (buffet in juli en augustus, à la carte overige peri-
odes) (uitgez. 24/12-25/12 en 31/12). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 52/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: enkel in de executive kamers: 1x thermaal circuit gratis. Jonggehuwden: 
fles cava en chocolade.

Een flitsend luxecomplex aan de oogstre-
lende Valenciaanse kust, niet ver van het 
stadscentrum - een toplocatie. U verblijft 
hier aan het strand in een subliem hotel 
te midden van een immense, weelderige 
tuin terwijl op enkele kilometer de ani-
matie van Valencia lonkt. Geniet van de 
klantgerichte service, de gastronomische 
excellentie en de talrijke onovertroffen 
faciliteiten.

Spanje

Valencia

UW VOORDEEL VALV0047 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Valencia
Valencia verrast met 
zijn indrukwekkende 
gevels en torens, gezel-
lige pleinen en ter-
rasjes. Het charmante 
historisch centrum 
combineert u moeiteloos met een dagje 
strand of met een bezoek aan het futuris-
tische Ciudad de las Artes y las Ciencias. 
Proef zeker eens een paëlla, het nationale 
gerecht ontstaan in Valencia.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/valencia_(regio)/las_arenas_balneario_resort/235094i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 watervallen van Algar 
(25 km).
Transport: per auto: 1.835 km (Brussel), 1.530 km (Parijs), 2.030 km (Amsterdam). 
Luchthaven Alicante op 55 km, Valencia op 150 km.
Faciliteiten: de lobby brengt u meteen in Aziatische sferen. Receptie en 
ruime lobby. Verschillende bars, elk met hun eigen karakter: Champagne Bar, 
Zen Snack Bar, Palapa Bar en de Bonsai Lounge. Het Udaipur restaurant (half-
pension) serveert ‘s morgens een overheerlijk ontbijt. ‘s Avonds kunt u er terecht 
voor fantastische themabuffetten. Restaurant Black biedt een gastronomische 
keuken en Koh Samui een verfijnde Aziatische keuken. Mediterrane gerechten 
en mooie uitzichten in restaurant Palapa. De uitgestrekte tuinen scheppen rust 
en intimiteit en u beschikt over liefst 7  zwembaden (een aantal 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 
terras. Geslaagde mix van gezelligheid, Balinese stijl, en oog voor detail. Naar 
keuze: deluxe kamers (30 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), ruimere deluxe 
superor kamers (55 m², max. 2 volwassenen en 2 kinderen, zicht op de tuin of 
het zwembad) of suites (60 m², max. 2 volwassenen en 1 kind)
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 55/dag (volwassene), 
€ 28/dag (kind t/m 11 jaar) (inclusief water, softdrinks, bier en huiswijn, buffet 
of bediening aan tafel naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (alle types) of 2 kinderen (deluxe superior) 
van 3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders vanaf € 52/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Dit verleidelijk resort, 45 km ten noord-
oosten 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 verder 
in de verschillende zwembaden en water-
partijen, de restaurants en bars. Een uniek 
concept in Europa.

Alicante

UW VOORDEEL VALV0044 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Finestrat
Kleine gemeente in 
de provincie Alicante, 
op enkele kilome-
ters van de populaire 
stranden van de Costa 
Blanca. Finestrat ligt 
aan de voet van de Puig Campana. Deze 
legendarische berg (1.410 m) domineert 
het landschap en vormt een knap decor 
om te wandelen of te mountainbiken. 
Het natuurschoon, de rust, en het micro-
klimaat maken van Finestrat de uitgelezen 
locatie.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/valencia_(regio)/asia_gardens_hotel_--_thai_spa,_a_royal_hideaway_hotel/235575i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Bajo el Cejo

Ligging: in de vallei, bij het ingeslapen, typisch Spaans bergdorpje El Berro aan 
de Sierra de Espuña, met prachtige vergezichten. Natuurliefhebbers zullen hier 
hun hart ophalen. De omgeving is echt iets voor wandelaars, fietsers en klim-
mers. Ook de zogenaamde sneeuwhuisjes in het hoogste gedeelte van de bergen 
zijn een echte attractie. In de omgeving kan u de volgende stadjes ontdekken: 
Alhama de Murcia, Aledo, Pliego of Mula met zijn thermale baden (reservering 
mogelijk in het hotel). Ook de typische bergdorpjes zoals Gebas, Casas Nuevas 
of El Purgatorio zijn een leuke uitstap. Murcia-stad ligt op 45 km, een verplicht 
bezoek. Een dagje aan het strand kan in Mazarron op 50 km.
Transport: per auto: 1.942 km (Brussel), 1.640 km (Parijs), 2.139 km (Amsterdam). 
Luchthaven Murcia San Javier Airport op 60 km, Alicante op 110 km.
Faciliteiten: receptie (9 tot 14 uur en 17 tot 23 uur) en salons. Honesty bar. In 
het restaurant geniet u van een subliem uitzicht. Het ontbijt is lekker en ook 
het diner, op basis van producten uit de eigen tuin, loont de moeite (20 tot 
23.30 uur). Bij mooi weer neemt u het ontbijt of het diner op het terras. Buiten-
zwembad met ligstoelen, handdoeken en para  sols (gratis). Sauna en solarium 
(gratis).
Kamers: het hotel bestaat uit 2 delen, waaronder de vroegere water   molen. Over 
de 2 gebouwen verdeeld zijn er 13 kamers. Er werden traditionele materialen 
gebruikt, maar met een moderne en comfortabele toets. Tegelvloeren en vloer-
verwarming, grote ramen met schitterende vergezichten op de Sierra de Espuña. 
Standaard  kamers (18-20 m², gelijkvloers), superior kamers (20-22 m², 1ste verdie-
ping, met Frans balkon) of junior suites (30-35 m², met balkon). Geen televisie 
op de kamers. Tweepersoonskamer voor alleengebruik (standaard).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich hoofdzakelijk tot volwas-
senen (vanaf 12 jaar).
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Dit is echt genieten voor mensen die op 
zoek zijn naar stilte, natuur en lekker eten. 
Wandelaars, fietsers en klimmers kunnen 
zich hier volop uitleven, om daarna tot rust 
te komen in dit charmant hotelletje met 
een supervriendelijke service. Geniet van 
een vers ontbijt en 's avonds van een heer-
lijk diner. En wat een panorama...

Spanje

Murcia

GENIETEN
∙ 4 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 fles cava bij aankomst

(per kamer)UW VOORDEEL MJVV0002 N1
• Gratis nachten

El Berro (Alhama de Murcia)
Piepklein dorpje van 
amper 100 inwoners 
met 2 restaurantjes, 
op 650 m hoogte mid-
den in de natuurpracht 
van de Sierra Espuña, 
een bergketen van 25.000 ha. El Berro 
behoort tot het grotere Alhama de Murcia, 
een historisch interessant stadje met 
verdedigingstorens, stadsmuren, Moorse 
over  blijfselen en Romeinse baden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/murcia/bajo_el_cejo/233333i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


Parador de las Cañadas del Teide

Parador de Plasencia

Parador de La GomeraParador de Cádiz

Parador de SantiagoParador de Canga de Onis

N U  B O E K B A A R  B I J  T R A N S E U R O P E !
VOOR PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEDEN RAADPLEEG WWW.TRANSEUROPE.COM OF CONTACTEER UW REISAGENT

97 Bijzondere hotels gevestigd in historische gebouwen zoals paleizen, kloosters en landhuizen.

Maar ook moderne gebouwen in de natuur met vele sportfaciliteiten en activiteiten behoren tot 

het aanbod. Paradores zijn gekend voor de typische regionale keuken waar u de specialiteiten 

van de betreffende regio kunt ontdekken. Een verblijf in een Parador is een unieke ervaring voor 

wie het echte Spanje wil beleven. De verschillende Paradores liggen verspreid over heel Spanje 

en het is de beste manier om de lokale cultuur, gebruiken en tradities leren kennen. Een ervaring 

om niet snel te vergeten, en dit sinds 1928.
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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 kin-
deren als koppels. Sommige delen van het hotel zijn exclusief adults-only. Op 
culinair vlak treft u hier een restaurant met frontcooking, een themarestaurant 
en een restaurant op de bovenste verdieping van het hotel. De buffetten bieden 
een mix van mediterraanse en internationale gerechten. 4 Bars: een tapasbar, 
een poolbar, een showbar en een rooftop chill out bar (adults only) aan het 
zwembad. Fraai buitenzwembad in de tuin met ligstoelen en parasols. Urenlang 
waterpret voor kinderen in het splash park, animatie voor kinderen en tieners. 
Aantrekkelijke 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 terras. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer 
(21 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) met of zonder zicht 
op het zwembad, een superior kamer (30 m², badjassen en pantoffels, max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 1 kind) met zicht op het zwembad of een 
ruime suite met grote ramen (44 m², badjassen en pantoffels, kingsize bed, 
max. 2 personen, aparte woonkamer) met zicht op het zwembad. Extra bed (3de 
volwassene): 25% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 13/dag (volwassene), € 7/dag 
(kind t/m 13 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 13  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (uitgez. suite met zicht op het zwembad).

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

Spanje

Costa Brava

UW VOORDEEL CTLV0079 X1
• Vroegboekvoordelen

Lloret de Mar
Deze populaire bad-
stad aan de Costa 
Brava trekt jaarlijks 
een groot aantal toeris-
ten. Cultuur en natuur, 
mooie stranden en 
baaien, concerten en festivals en een uit-
stekende mediterraanse keuken... Lloret 
de Mar biedt voor elk wat wils. Meer land-
inwaarts vindt u tal van middeleeuwse 
stadjes met een uitgesproken authentiek 
karakter.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/lazure/235217i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mas Tapiolas

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

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

Costa Brava

UW VOORDEEL CTLV0056 X0
• Vroegboekvoordelen

Santa Cristina d'Aro
Kleine gemeente aan 
de Costa Brava in een 
bijzonder mooi kader, 
omgeven door de zee, 
de stranden en het 
groene landschap, 
aan de rand van het natuurreservaat Les 
Gavarres. Er zijn een aantal leuke bars 
en restaurants. Een uitgebreider aanbod 
vindt u in het nabije Sant Feliu de Guíxols.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/mas_tapiolas/234520i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotel Cala del Pi Beach Retreat

Ligging: aan het mooie zandstrand van de schilderachtige baai Cala del Pi 
op 15 minuten wandelen van het centrum van Platja d'Aro. Het vissersdorpje 
Palamós ligt op 15 minuten 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 land-
schappen en middeleeuwse dorpjes. Watersporten in de omgeving. Golf d'Aro 
Mas Nou op 7 km.
Transport: per auto: 1.279 km (Brussel), 977 km (Parijs), 1.499 km (Amsterdam). 
Luchthaven Girona op 33 km, Barcelona op 120 km.
Faciliteiten: in het restaurant Rosa dels Vents proeft u een heerlijk uitgebreid 
ontbijtbuffet, bij mooi weer op het terras met prachtig zicht. 's Avonds smaak-
volle mediterrane seizoensgerechten. Buitenzwembad met zeezicht, gratis 
ligstoelen en handdoeken (volgens 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, ijsfonteinen, sauna, bubbelbad en Turks bad. Behandelingen 
zijn mogelijk (betalend).
Kamers: 52 smaakvol ingerichte kamers. Standaardkamers of kamers met zee-
zicht (21 m², max. 2 personen). Hydromassagebad, make-upspiegel, badjassen 
en pantoffels, hoofdkussenmenu, 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 vergezichten, de fantastische 
service en de verfijnde gastronomische 
mediterrane lekkernijen. Boek een kamer 
met zeezicht om ten volle van de idyllische 
ligging te genieten!

Spanje

Costa Brava

UW VOORDEEL CTLV0071 X1
• Vroegboekvoordelen

Platja d'Aro
Oud vissersplaatsje 
en een gezellige bad-
plaats aan de Costa 
Brava, op 30 km van 
Gerona. Hier wisselen 
uitgestrekte zand-
stranden, grillige rotspartijen en moderne 
badplaatsen elkaar af. Meer landinwaarts 
liggen de middeleeuwse stadjes Peralada, 
Peratallada en Pals verborgen. Bezoek ook 
Monells en de vissershaven Palamós.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/hotel_cala_del_pi_beach_retreat_/235054i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Can Boix

Ligging: erg rustig, in de natuur aan de voet van de Pyreneeën, 
ideaal voor wandeltochten. Andorra ligt op 60  km (skiën, 
belastingvrij winkelen), La Seu d'Urgell op 35 km, Lleida op 
95 km, Barcelona op 160 km.
Transport: per auto: 1.225  km (Brussel), 923  km (Parijs), 
1.425 km (Amsterdam). Luchthaven Barcelona op 153 km.
Faciliteiten: inkom en receptie. Catalaanse en internationale 
keuken met een heel eigen touch en budgetvriendelijk - à la 
carte of huismenu (enkel voor de hotelgasten). Uitgebreide 
wijn-, cava- en waterkaart. Snacks aan de bar en op het terras. 
Prima buitenzwembad. Dit hotel is ook een goede keuze voor 
gezinnen met kinderen gezien de vele faciliteiten: tennisplein, 
voetbalterrein, speelweide, petanque, tafeltennis, sauna. Lift 
(niet voor alle verdiepingen).
Kamers: 40 kamers (2 gebouwen), ruim en huiselijk met veel 
hout en parket. Comfort kamers (25 m²) of ruimere gran comfort 
kamers (40 m²) in het bijgebouw met terras (ligstoelen) en 
tuinzicht, toegang tot solarium. Beide types voor max. 2 vol-
wassenen en 1 kind. Tweepersoonskamer voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 30/nacht (comfort) of € 38/nacht 
(gran comfort). Comfort kamers: max. 1 kind per kamer.
Bonus: 1 gratis diner (exclusief dranken) bij min. 5 nachten. 
Jonggehuwden: fles olijfolie.

Bijzonder hotel in een mooie, rustige omgeving, op korte 
afstand van Andorra. Een perfecte locatie voor prachtige wan-
delingen. U geniet er van veel faciliteiten.

Pyreneeën

UW VOORDEEL CTLV0054 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Peramola
Klein dorpje, deels middeleeuws, met oude huizen en smalle 
straatjes. Peramola is rijk aan natuurlijke bronnen. U treft hier 
ook een van de grootste viskwekerijen in Europa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/cataluna/can_boix/236169i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Covelo

Ligging: op 150 m van het strand van Covelo (slechts door de kustweg geschei-
den), aan de Rías Baixas, de grillige kust van Galicië. Combarra (1,5 km) is een 
vissersdorp met historisch erfgoed en gezellige terrasjes aan de kade. Op 8 km 
liggen Sanxeno en Pontevedra. U zit op 60 km van Santiago de Compostela, 
bedevaartsoord en historische stad met charmante straten en pleinen. Bezoek 
het vissersdorp Rianxo (60 km) en woon de aankomst van de vissersboten bij 
in Ribeira (94 km) - de vangst is er overvloedig. Een alternatieve route van de 
'Camino de Santiago' loopt langs het hotel.
Transport: per auto: 1.849 km (Brussel), 1.535 km (Parijs), 2.045 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 72 km, Porto op 175 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u supervriendelijk te woord gestaan - u 
kunt zich hier bedienen van koffie en water. De bar en de cafetaria kijken uit 
op de mooi aangelegde tuin en op het pittoreske landschap van de Rías Baixas. 
Bibliotheek, salon/televisieruimte en internethoekje. In het restaurant prijken 
hoofdzakelijk dagverse vis en zeevruchten op het menu, eenvoudige gerechten 
maar typisch voor deze regio. Buitenzwembad (10 x 6 m) met zonneterras, gratis 
ligstoelen en parasols. Gratis sauna.
Kamers: de 50 kamers (16-19 m²) hebben een warm interieur met authentieke 
houten meubeltjes. Standaardkamers (max. 3 personen, extra bed (3de volwas-
sene): €  40/nacht) of kamers met zeezicht en terras (max. 2 personen). De 
éénpersoonskamers zijn steeds zonder zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 16/dag (volwassene), 
€ 8/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Standaardkamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 5/nacht (29/04/22-30/07/22, 21/08/22-12/10/22) of 
€ 25/nacht (31/07/22-20/08/22) (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten: bezoek aan een bodega met degustatie, 60+ krijgen 
ook nog een gratis diner (cumuleerbaar met het vroegboekvoordeel, niet cumu-
leerbaar met 6+1). Fles cava voor jonggehuwden.

Een charmant hotelletje dat dankzij zijn 
architectuur volledig in harmonie met het 
landschap is. De elegante decoratie en de 
meubilering in warme tinten zorgen voor 
een zeer persoonlijke toets. Dankzij de 
familiale, attente service zult u zich hier al 
snel thuis voelen.

Spanje

Rías Baixas

UW VOORDEEL GALV0010 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Poio
De Rías Baixas is het 
zuidelijke deel van de 
westkust van Galicië 
met ongerepte rías 
(inhammen), baaitjes 
en dennenheuvels. 
Poio is vlak bij Pontevedra gelegen (op 
8 km). Deze prachtige oude stad, typisch 
voor Galicië, bezit een van de beste musea 
van de regio, het vermoedelijke geboorte-
huis van Columbus. Poio bevindt zich op 
60 km van het historische pelgrimsoord 
Santiago de Compostela, een verplichte 
uitstap.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/galicia/villa_covelo/232930i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta de San Amaro

Ligging: heel vredig, in de groene wijngaarden van de vallei van Salnés, waar 
de bekende Albariñowijn wordt geproduceerd. De locatie is dus perfect voor 
wie op zoek is naar rust. U logeert op 5 km van het toeristische Sanxenxo en O 
Grove, voor wie meer vertier wenst op te zoeken. Beide stadjes hebben mooie 
stranden. Andere excursiemogelijkheden: Meis, Poio, Ribadumia en Cambados. 
Vanuit de stad Vigo kan u per boot naar de idyllische Cies-eilanden varen, waar 
u een nationaal park vindt en volgens de Britse krant The Guardian een van de 
mooiste stranden van de wereld, Playa Rodas.
Transport: per auto: 1.848 km (Brussel), 1.546 km (Parijs), 2.045 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 79 km, Porto op 192 km.
Faciliteiten: hier wacht u een uitermate gezellige inrichting. Het geheel komt 
erg huiselijk over, dit merkt u meteen bij aankomst. Receptie. Lounge/lees-
ruimte waar u kan ontspannen met een boek of een wijntje. Het gastronomisch 
restaurant is een heel goed adresje dat zeker de moeite loont: intiem, mooi 
ingericht, en met een heerlijke streekkeuken op basis van dagverse producten 
volgens de aanvoer van de markt. U geniet er ook van een fraai panorama op de 
vallei en de wijngaarden. Ontbijt en diner kunnen op het terras bij goed weer. 
Een knap klein buitenzwembad met ligstoelen ligt genesteld in het groen.
Kamers: er zijn 14 kamers met telkens een gepersonaliseerde inrichting, lan-
delijk en charmant met parketvloer. Naar keuze: standaardkamers (20 m²) of 
ruimere superior kamers met of zonder terras (28 m², badjassen). Alle types voor 
maximum 3 personen. Extra bed (3de persoon): € 40/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet of bediening aan tafel naargelang de 
bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje (glaasje Albariñowijn). Gratis bezoek aan een bodega 
en degustatie. Jonggehuwden: fles cava.

Ongetwijfeld één van de gezelligste hotels 
in de streek en een ideaal, rustig ver-
trekpunt om Galicië en de Rías Biaxas te 
ontdekken. Persoonlijke service, streek-
kennis, een heerlijk restaurant, een char-
mante decoratie, comfortabele kamers en 
een fantastisch uitzicht vanaf het knappe 
zwembad. Een aanrader.

Galicië

ONTDEKKING
∙ 4 nachten
∙ ontbijt
∙ bezoek aan een bodega 

(Albariñowijn)
∙ bezoek aan een botanische tuin
∙ 1 diner (3 gangen, koffie en wijn 

inbegrepen)

UW VOORDEEL GALV0027 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Meaño
Het dorpje is gelegen 
in de vallei van Salnés, 
die bezaaid is met 
talrijke wijngaarden 
van de verrukkelijke 
Albariñowijn. Meaño 
heeft een rijk patrimonium; opvallend zijn 
de vele kapelletjes en Romaanse tempels. 
U treft er ook een barok paleis, Pazo de 
Leis, nu een museum.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/galicia/quinta_de_san_amaro/235495i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vila do Val

Ligging: het hotel ligt in het hart van de 'Mariña Central' in het noorden van 
de provincie Lugo. Bijzonder is de prachtige groene natuur rondom het stadje. 
In de omgeving zijn tal van prachtige bouwwerken, zoals kerken en molens, te 
zien. Een mooie landelijke omgeving.
Transport: per auto: 1.647 km (Brussel), 1.344 km (Parijs), 1.845 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostella op 155 km, La Coruña op 143 km.
Faciliteiten: 3 verschillende panden uit de 19de eeuw werden getransformeerd 
tot een charmehotel. Terras met zicht op de de rivier 'Ferreira' die langs het 
hotel loopt. Het restaurant (open van donderdag- tot zondagavond) serveert 
lokale Galiciaanse gerechten en heeft een grote keuze aan vlees, vis en zee-
vruchten. Uitgebreide wijnkaart met veel lokale wijnen zoals een Albariño, 
Godella en Verdejo.
Kamers: 18 kamers. We bieden u volgende kamertypes aan: standaard (15 m², 
1 persoon), standaard (18 m², 2 personen) met o.a. make-upspiegel, superior 
(18 m², max. 3 personen) superior met hemelbed (18 m², max. 4 personen). De 
kamers werden uitgevoerd in een rustieke stijl, voorzien van alle comfort en 
geven uit op de straat of op de rivier en de bergen. Verschillende antieke stuk-
ken op de kamers, iedere kamer is anders. Vanwege de authenticiteit van het 
gebouw kunnen de kamergroottes binnen dezelfde categorie verschillen. Extra 
bed (3de en 4de persoon): € 23/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).
Bonus: welkomstdrankje.

Vila do Val is uiterst geschikt voor wie op 
zoek is naar rust en prachtige natuur. Toch 
is dit kleinschalige charmehotel slechts 
15 minuten verwijderd van verschillende 
badplaatsen. Persoonlijke service is hier 
troef. In deze minder bekende streek zijn 
er tal van typische gerechten, wijnen en 
volksfeesten die de moeite van het ont-
dekken waard zijn!

Spanje

Galicië

UW VOORDEEL GALV0023 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Ferreira do Valadouro (Lugo)
Ferreira do Valadouro 
maakt deel uit van O 
Valadouro. De naam 
verwijst naar de Ouro 
die de provincie Lugo 
doorkruist. 's Zaterdags 
kan u op het marktje de plaatselijke sfeer 
opsnuiven. Bezoek de historische site met 
tal van overblijfselen uit de prehistorie en 
de Romeinse tijd. De Costa de Lugo op 
10-20 km, de stad Lugo op 110 km.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/galicia/vila_do_val/235225i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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La Casa del Patrón

Ligging: in een van de leukste dorpjes van de streek, dicht-
bij de winkels en de restaurantjes. Vlotte verbinding met de 
snelweg. Ideaal gelegen om de pracht van het Baskenland te 
ontdekken. Bezoek Vitoria-Gasteiz op 19 km, Bilbao met het 
Guggenheim Museum op 44 km,...
Transport: per auto: 1.229  km (Brussel), 926  km (Parijs), 
1.437 km (Amsterdam). Luchthaven Vitoria-Gasteiz op 15 km.
Faciliteiten: het elegant, rustiek gebouw telt 2 verdiepingen. 
Aan de receptie helpt men u graag met het uitstippelen van 
wandel- en fietstochten. Salon en tv-ruimte. Het ontbijt neemt 
u in de knusse ontbijtzaal. De bekende cafetaria wordt bezocht 
door de dorpsbewoners. Hier geniet u namelijk van de beste 
pintxos van de streek. Het restaurant serveert voornamelijk 
de traditionele keuken - de Baskische keuken is heel lekker! 
Het buitenterras is bijzonder gezellig en steeds levendig. 
Privéparking (vanaf € 5/24 uur) of gratis publieke parking in 
de buurt.
Kamers: de 14 kamers (13-18 m², houten vloer) werden recent 
nog vernieuwd. Ze zijn eenvoudig, maar gedegen en goed 
uitgerust. Extra bed (3de persoon): € 22/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis (t/m 2 jaar).

La Casa del Patrón is een begrip in de streek en is vooral 
bekend omwille van zijn vriendelijke service, zijn gemoede-
lijke sfeer en zijn heerlijke, traditionele keuken.

Baskische Kust

UW VOORDEEL ENOV0020 N1
• Gratis nachten

Murguia
Gelegen aan de voet van het Parque Natural del Gorbea, het 
grootste natuurpark van het Baskenland. Ideaal vertrekpunt 
voor een tocht langs de bodega's van de Rioja Alavesa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Infantado

Ligging: Hotel Infantado ligt een paar kilometer buiten Potes. 
Het natuurreservaat Picos de Europa (letterlijk 'Pieken van 
Europa', hoogste top 2.648 m) lokt met mooie plaatsjes als 
Fuente Dé, Covadonga, Bulnes, de spectaculaire kloof Garganta 
del Cares en de Rio Deva, die heel populair is om op zalm te 
vissen.
Transport: per auto: 1.413  km (Brussel), 1.111  km (Parijs), 
1.610  km (Amsterdam). Luchthaven Santander op 106  km, 
Bilbao op 205 km.
Faciliteiten: receptie met centrale kluis. Gratis wifi in de 
gemeenschappelijke ruimtes. Restaurant met traditionele hout-
oven (gegrilde gerechten). Hier neemt u eveneens het ontbijt. 
Er is verder ook een salon/bar, cafetaria, terras, lees- en tele-
visieruimte. Mooie tuin met ruim buitenzwembad.
Kamers: 48 kamers, verdeeld over 3 verdiepingen. De inrichting 
liet zich inspireren door de natuurlijke omgeving (houten vloe-
ren). Er werd geopteerd voor een heel klassieke sobere stijl, die 
toch rekening houdt met het nodige comfort. Standaardkamers 
(18 m²). Extra bed (3de volwassene) vanaf € 20/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/dag 
(keuzemenu), volpension: € 35/dag.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 10 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 9/nacht (inclusief ontbijt).

In het Hotel Infantado genieten de gasten van de indruk-
wekkende natuurlijke omgeving van de bergketen Picos de 
Europa, de lokale keuken en het verzorgde zwembad.

Noord Spanje

UW VOORDEEL ENOV0033 N1
• Gratis nachten

Ojedo (Potes)
Aan de zuidkant van de bergketen Picos de Europa, waardoor 
het weer er meestal vrij goed is. Een van de aantrekkelijkste 
dorpen van Cantabrië, omgeven door spectaculaire bergen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/espana_norte/la_casa_del_patron/236161i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/espana_norte/infantado/234663i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Casa Rosalia

Ligging: het gezellige hotel Casa Rosalia is gelegen in het kleine plaatsje Os 
Anxeles, op zo'n 15 km van het bedevaartsoord én de belangrijke universiteits-
stad Santiago de Compostela - een verplicht bezoek. Andere excursie-
mogelijkheden zijn Noia, gelegen op 37 km in een schitterende baai - de San 
Martinokerk is erg mooi -, en de veelzijdige stad A Coruña (in het Spaans La 
Coruña) met een eeuwenoude Romeinse vuurtoren, gelegen op 89 km. Vigo heeft 
de grootste vissershaven van Europa (op 93 km).
Transport: per auto: 1.330 km (Brussel), 1.084 km (Parijs), 1.464 km (Amsterdam). 
Luchthaven Santiago de Compostela op 20 km, Porto op 274 km.
Faciliteiten: in deze 250 jaar oude Casa, gerenoveerd met respect voor de ori-
ginele structuur van het gebouw, zijn de gemeenschappelijke ruimtes warm en 
sfeervol. In de bar-cafetaria kunt u informeel genieten van een drankje, een 
koffie of een kleine snack. Het restaurant is zeer gekend in de streek omwille 
van de uitstekende Galicische keuken op basis van seizoensgebonden producten 
volgens de marktaanvoer. Voor de warme dagen is er een mooie tuin of u kan 
een frisse duik nemen in het buitenzwembad. Geen lift (3 verdiepingen). Golf 
op 12 km, paardrijden op 2 km.
Kamers: 29 verzorgde kamers (15 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwas-
sene): € 38/nacht). We reserveren voor u de kamers in het nieuwe, aangebouwde 
gedeelte. De stijl is hedendaags, maar aangepast aan het historisch karakter van 
het gebouw. Het resultaat is een sober, maar comfortabel interieur in een mix 
van heden en verleden.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 18/dag (3 gangen, keuze-
menu, inclusief een halve fles huiswijn per persoon en water).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 28/nacht (max. 1 kind per kamer).

Dit hotel is ondergebracht in een 250 jaar 
oude hoeve, die knap werd gerestau-
reerd. Casa Rosalia is een echte 'thuis' 
op een boogscheut van het pelgrimsoord 
Santiago de Compostela. 's Avonds zult u 
hier graag thuiskomen in een gemoede-
lijk, ongedwongen kader met een lekkere 
keuken. Een ideale uitvalsbasis!

Spanje

Galicië

UW VOORDEEL GALV0024 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Os Anxeles 
(Santiago de Compostela)
Het kleine Os Anxeles 
(gemeente Brión) ligt 
op 15 km van het pel-
grimsoord Santiago de 
Compostela. Deze stad 
heeft een centrum met 
grote pleinen en sfeervolle straatjes. De 
majestueuze kathedraal is uiteraard dé 
publiekstrekker. Ook niet-pelgrims hou-
den van Santiago omwille van de sublieme 
architectuur, de folklore en de volks-
feesten, die hier talrijk zijn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/galicia/casa_rosalia/236072i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Be Live Adults Only La Cala Boutique

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

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

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0037 N1
• Vroegboekvoordelen

Palma de Mallorca
De hoofdstad en met-
een ook de grootste 
stad op het eiland met 
ongeveer 400.000 vaste 
inwoners. Deze stad 
heeft een turbulente 
geschiedenis achter de rug; het werd 
gesticht door de Romeinen, er waren 
invasies door de Arabieren om uiteinde-
lijk geannexeerd te worden door Spanje. 
De oudste overblijfselen gaan terug tot de 
13de eeuw.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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293

HHHH

P FR
EE

FR
EE

€ €

Cala d'Or

Ligging: in de Avenida Belgica, een rustige straat vlak bij de baai, het strand en 
de zee. Het stadscentrum situeert zich op zowat 500 m. In het natuurreservaat 
van Cala Mondragon kan u heerlijk baden in het koele water, en in Cabrera kan 
u zeilen. Het levendige Palma ligt op 60 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 60 km.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor informatie over de regio en 
over de ontspanningsmogelijkheden in de buurt. Verschillende activiteiten, 
zoals wandeltochten en yoga, worden door het hotel zelf georganiseerd. Er zijn 
2 bars: één aan het zwembad en één aan het strand. Het restaurant heeft een 
schitterend uitzicht op de baai en biedt een mediterrane keuken. Ter hoogte 
van het strand worden barbecues georganiseerd in de beachbar (seizoens-
gebonden). De mooie tuinen rond het hotel zorgen voor een groene toets. Het 
buitenzwembad is verwarmd (zoetwater). Ligstoelen, parasols en handdoeken 
zijn hier gratis; betalend aan het strand. Sauna (gratis) en mogelijkheid tot 
massages en diverse behandelingen. In de omgeving: tennis (4 km), paardrijden 
(5 km).
Kamers: de 99 kamers zijn helder en uitnodigend ingericht met overwegend wit 
en leuke kleuraccenten. Ze beschikken o.a. over een make-upspiegel, kluisje 
(betalend), balkon en tegelvloer. Tweepersoonskamers (ongeveer 17 m²) met 
zicht op de tuin of met zeezicht. De éénpersoonskamers (ongeveer 14  m²) 
hebben steeds zicht op de tuin. Extra bed (3de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf €  28/dag (keuze-
menu).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend op volwassenen vanaf 16 jaar.
Bonus: fles cava voor jonggehuwden.

Hotel Cala d'Or, met een uiterst gegeerde 
ligging aan een prachtig baaitje biedt een 
trendy verblijfplaats in het zuidoosten 
van Mallorca. Hangmatten, palmbomen, 
opvallen  de kleuren en houten accenten 
doen de buitenruimtes opleven. De kleur-
accenten worden doorgetrokken in de 
recente, moderne kamers.

Spanje

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0011 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Cala d'Or
Groen beboste heuvels, 
blauwe baaien, grillige 
rotsformaties,... De 
schoon  heid van de 
oost  kust is werkelijk 
adem  benemend. In 
een baai met zandstranden doet Cala d'Or 
(gouden baai) haar naam alle eer aan. 
De gebouwen en witte huizen zijn vaak 
in Moorse stijl opgetrokken. In het deels 
autovrij centrum treft u winkels, bars, 
restaurants en terrasjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Aumallia Hotel & Spa

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

Dit adresje is een pareltje in ons aanbod 
en betekent ongetwijfeld een meerwaarde 
voor uw verblijf op het eiland. In enkele 
woorden samengevat biedt dit hotel 
landelijke rust, kwaliteit en persoonlijke 
service in een subliem kader weg van de 
drukte van de kust. U wordt op uw wenken 
bediend.

Mallorca

DINING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ 1x diner inclusief 1/2 fles wijn en 

1/2 fles water
(cumuleerbaar met het vroegboek-
voordeel)

UW VOORDEEL MALV0022 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Felanitx
Kleine stad in het zuid-
oosten. De talrijke his-
torische gebouwen 
zijn stille getuigen van 
het rijke verleden. De 
typische bouwstijlen 
stra  len het echte Mallorca uit. Op zondag 
is er een leuke markt, die zeker de moeite 
waard is. Tot Felanitx behoort ook de 
imposante Puig de San Salvador, die met 
zijn 510 m hoogte het authentieke land-
schap domineert.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Boutique Hotel Sa Galera

Ligging: het hotel bevindt zich in een zeer geprivilegieerde omgeving omringd 
door landerijen. Hier komt u echt tot rust. De nabijgelegen dorpskern van Ca's 
Concos op 2,5 km, de stadjes Satanyí (9,5 km) en Felanitx (10,5 km) zijn een 
uitstap waard. De moderne havens van Cala d'or en Portopetro bevinden zich op 
respectievelijk 14 en 11,5 km. De stranden ‘Cala Mondragó’ en ‘S'Amarador’ liggen 
beide op 13 km. en maken deel uit van een beschermd natuurgebied.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 47 km.
Faciliteiten: het oud 13de-eeuws herenhuis werd met aandacht voor de historie 
gerestaureerd. Uitgebreid ontbijtbuffet met producten uit de moestuin alsook 
uit de lokale omgeving. Privétuin. Buitenzwembad met ligstoelen en parasols. 
Het restaurant bestaat uit 2 delen: een charmante binnenruimte met gewelfd 
plafond en een terras met prachtig zicht. Mediteraanse gerechten à la carte. 
Wellness: massages en schoonheidsbehandelingen mogelijk (betalend). Minder 
geschikt voor mensen die minder goed te been zijn.
Kamers: de 20 kamers bevinden zich op het gelijkvloers en de 1ste verdieping. 
De rustieke stijl combineert de pracht en de charme van het oude gebouw. De 
meeste kamers hebben een tegelvloer. Standaardkamer (16 m², max. 2 personen), 
een superior kamer (25 m², max. 2 personen), of een junior suite (35-45 m², 
koffie- en/of theefaciliteiten, max. 3  personen, extra bed 3de volwassene 
30% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de junior suites: kinderbedje gratis of 1 kind van 2  t/m 
11 jaar in de junior suite van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Charme en authenticiteit ten top. Het pand 
werd op magistrale wijze gerenoveerd 
tot een gerenommeerd Boutique hotel, 
voorzien van alle modern comfort. De 
ligging draagt bij aan de charme van het 
hotel. Rondom het hotel staan maar liefst 
5.000 amandelbomen. Een unieke en 
kalme setting, en toch niet te desolaat 
voor wie eens wat vertier wil opzoeken.

Spanje

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0035 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Ca's Concos
Ca's Concos is een 
charmant dorpje in de 
gemeente Felanitx. Er 
zijn enkele restaurants, 
bars, een bakker,... 
's Woensdags is er 
markt op het plein naast de kerk. Felanitx 
is het administratieve centrum van de 
regio en staat bekend om zijn wijn-
productie (2de grootste wijnbouwgebied 
van Mallorca). Bezoek het klooster van 
Sant Salvador en het kasteel van Santueri.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Súmmum Prime Boutique Hotel

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

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

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0036 N1
• Vroegboekvoordelen

Palma de Mallorca
De hoofdstad van 
Mallorca. Door de jaren 
heen doorstond de 
stad al heel wat ver-
overingen; opgericht 
door de Romeinen, 
invasies door de Arabieren en uiteindelijk 
bij Spanje geannexeerd. Tal van kleine 
kronkelige straatjes, leuke boutiques 
en prachtige pleinen doen u bijna in 
Barcelona wanen. Zelfs Gaudi werkte nog 
mee aan de kathedraal van Palma.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Casal Santa Eulàlia

Ligging: rustig gelegen, ietwat landinwaarts, minder dan 3  km van het 
vakantieoord Can Picafort en het mooie lange zandstrand Playa de Muro. 
Natuurliefhebbers vinden hun gading in het Parc Natural de s'Albufera op 6 km. 
Op 10 km van de archeologische site Son Real. Het historische stadje Alcudia 
met middeleeuwse omwallingen ligt op 14 km en is zeker een bezoek waard. De 
indrukwekkende rotsformaties van Cap de Formentor liggen op 40 km.
Transport: luchthaven Palma de Mallorca op 62 km.
Faciliteiten: warm onthaal aan de receptie. Sfeervolle lounge, bar en 
bibliotheek. U geniet van het ontbijtbuffet van 8 tot 10.30 uur. Het restaurant 
met een creatieve mediterrane keuken, ondergebracht in de historische 
kelders, beschikt ook over een mooi terras. Er zijn 3 mooie buitenzwembaden 
met gratis gebruik van ligstoelen en handdoeken. De Sa Pedrera Tapas bar 
bevindt zich naast het zwembad, ideaal voor een snack of een lichte maaltijd. 
Wellnessgedeelte met bubbelbad, sauna en fitness (10.30 tot 20 uur). Massages 
en schoonheidsbehandelingen zijn betalend (vooraf te reserveren). Tennisbaan. 
Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 49 individueel ingerichte en karaktervolle kamers (tegelvloer). In het 
hoofdgebouw kiest u tussen een superior kamer (max. 2 personen) zonder terras 
(30 m²) of met terras (45 m²). U vindt er eveneens junior suites met terras 
(50 m², max. 3 personen, extra bed (3de volwassene): 25% korting). In het 
bijgebouw El Petit Casal zijn er studio's (40 m², max. 2 personen) ondergebracht 
met kitchenette en terras. Modern comfort met o.m. make-upspiegel in de bad-
kamer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 31/dag.
Kinderen: kinderbedje: € 12/nacht. Enkel in de junior suites: 1 kind van 2 t/m 
11 jaar in de junior suite van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).

Een historisch landhuis op een 
indrukwekkend domein van 40.000 m². De 
geschiedenis gaat terug tot 1242. Doorheen 
de eeuwen deed het dienst als boerderij, 
klooster en groeve wat resulteert in diverse 
stijlen. In 1997 opende Casal Santa Eulàlia 
na een grondige renovatie de deuren. 
Authenticiteit, comfort, culinair genot en 
landelijk chic zijn de sleutelwoorden in dit 
familiaal gerund adresje.

Spanje

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0029 N1
• Vroegboekvoordelen

Santa Margarita
In het noordoosten 
van Mallorca, nabij de 
pittoreske baai van 
Alcudia met onder 
meer het vakantieoord 
Can Picafort en een 
erg mooi zandstrand - Playa de Muro. 
Het natuurreservaat Son Real heeft ook 
een archeologische prehistorische site. 
Natuurpark Albufera (2.500 ha): ideaal om 
te wandelen, te fietsen en te genieten van 
de flora en fauna.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Sa Coma

Ligging: mooi gelegen tussen de zee en de bergen en op 400 m 
van het strand. Tips voor trips: bezoek zeker de nabijgelegen 
pittoreske dorpjes Valldemossa, Esporles of Puigpunyent en de 
levendige hoofdstad Palma de Mallorca op 25 km. Bushalte op 
200 m.
Transport: Luchthaven Palma de Mallorca op 35 km.
Faciliteiten: receptie, lobby en bar met balkon dat een 
adembenemend zicht biedt op zee. Ruim salon met televisie. 
Gemoedelijk en aangenaam restaurant. 's Avonds heeft u de 
keuze uit 2 menu's. In de tuin beschikt u over een zwembad 
(100 m², open april-oktober) met gratis ligstoelen. U kunt ter 
plekke een handdoek aanschaffen en meenemen als souvenir 
(€  12). 1  Tennisplein (gratis volgens beschikbaarheid). Golf 
(18 holes) op 25 km.
Kamers: 32 gemoedelijke kamers (30 m²) zonder veel franjes, 
maar zeer correct. Het meubilair is eenvoudig, maar helemaal 
in harmonie met de sfeer die het hotel en de streek uitstralen. 
Alle kamers hebben een balkon of terras, waterkoker, koelkast, 
televisie en vast tapijt. 4 Kamers met zicht op de bergen (max. 
2 personen) en 28 kamers met zicht op zee (max. 3 personen). 
Extra bed (3de volwassene): vanaf € 69/nacht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner (4  gangen, 
bediening aan tafel, 2 keuzes voor elke gang).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de kamers met zeezicht: 
1 kind van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders geniet 25% 
korting.
Bonus: welkomstdrankje.

Dit eenvoudig en charmant hotel wordt familiaal gerund. 
Ideaal voor wie toe is aan een ontspannende verpozing of als 
uitvalsbasis voor trektochten in de Sierra Tramuntana.

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0006 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Banyalbufar
Rustig plaatsje tegen een bergflank met kronkelende straatjes 
en schitterende zichten, wijnranken en cala's (baaitjes). Voor 
de alternatieve vakantieganger die geen massatoerisme zoekt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Hotel de Mar Gran Meliá

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

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

Spanje

Mallorca

UW VOORDEEL MALV0018 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Illetas
Een exclusieve bad-
plaats met diverse 
pittoreske strandjes 
en chique beachclubs. 
Kronkelende paadjes 
leiden u doorheen 
de heuvelachtige, groene en karakter-
volle omgeving. Goede uitvalsbasis om 
de hoofdstad van het eiland, Palma, 
te bezoeken. In Illetas is het rustiger 
verblijven dan in de andere badplaatsen 
nabij Palma.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Amàre Beach Hotel Ibiza

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

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

Ibiza

UW VOORDEEL IBZV0006 X0
• Vroegboekvoordelen

San Antonio Bay
Een populair toeristisch 
oord in het westen 
van Ibiza, en één van 
de mooiste baaien 
in het Middellandse 
Zeegebied. Er heerst 
een ontspannen, aangename sfeer. Groot 
zandstrand, diverse kleinere stranden en 
een mooie wandelpromenade. Iets ten 
noorden ligt Sant Antoni de Portmany, 
gekend voor zijn jachthaven en bruisende 
nachtleven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Barceló Portinatx

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

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

Spanje

Ibiza

UW VOORDEEL IBZV0007 X0
• Vroegboekvoordelen

Portinatx
Een klein plaatsje in 
het vredige noorden 
van het eiland. 
Oorspronkelijk een 
vissersdorpje en nu uit-
gegroeid tot een aan-
genaam vakantieresort. De populariteit 
van dit badplaatsje is ongetwijfeld te 
danken aan de prachtige baaien. Het 
is eveneens een ideale snorkellocatie, 
dankzij de kleurrijke vissen. Dit uiterst 
rustig gelegen oord is bovendien populair 
onder wandelaars.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

su
pe

rio
r 

ka
m

er

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


www.transeurope.com302

G a l i c i a

A s t u r i a s

C a n t a b r i a P a í s  V a s c o

C a t a l u ñ a

V a l e n c i a

 M u r c i a   

L a  R i o j a

A n d a l u c í a

Parque 
Natura l  

de Aracena

Parque 
Natura l  
Doñana

Parque 
Natura l  

S ierra  de 
Graza lema

Parque 
Natura l  

S ierra  Nevada

Parque Natura l  
de Cazor la

Las Alpujarras

Parque Natura l  
de Cabo de 
Gata-Ní jar

Serranía de Ronda

Picos 
de Europa

Vigo

Zaragoza

R
ía

s
B

ai
xa

s

R ías Al tas
Costa Verde

Costa Verde

Costa de Cantabr ia

Costa Vasca

Costa
Bra

va

Costa
Barc

el
ona

Costa
Dorada

Co
st

a
de

l A
za

ha
r

Cos
ta

de
V

al
en

c i
a

Co
st

a
B l

an
ca

Costa Tropica l

Costa de l Sol

Costa de la Luz

Costa de Almer ía

Del ta  de l  Ebro

Navarra

AragónCast i l la  y  León

M a d r i d

C a s t i l l a - L a  M a n c h a

Extremadura

Santander

Vitoria 
GasteizLeón Pamplona

Barcelona

Tarragona

Valencia

 Almería

Alicante

Valladolid

HHHHH

FR
EE

P FR
EE

€ € € €

ME Ibiza

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

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

Ibiza

UW VOORDEEL IBZV0002 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Santa Eulalia
Een geliefde vakantie-
bestemming voor wie 
wil ontsnappen aan het 
bruisende nachtleven 
waar bepaalde delen 
van het eiland bekend 
voor staan. Deze regio heeft zijn charmant 
karakter behouden, witgekalkte huizen 
zijn daar een mooi voorbeeld van. Santa 
Eulalia heeft een exclusieve jachthaven en 
2 mooie stranden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Hotel Emblemático San Marcos

Ligging: in het rustige centrum van Icod de los Viños, op 150  m van de 
befaamde Drakenboom. Het authentieke Garachico ligt op zo'n 6 km en Puerto 
de la Cruz, de belangrijkste badplaats in het noorden, op 25 km. Hier zijn de 
natuurzwembaden in het complex Lago Martaínez een grote publiekstrekker. 
Loro Parque staat met stip op nummer één, het dierenpark werd uitgeroepen tot 
beste zoo van Europa en tweede van de wereld. Dit deel van het eiland heeft 
vooral een rotskust, maar er zijn ook stranden, die zwart zijn, in tegenstelling 
tot de stranden van het zuiden. De mooiste zijn Playa de Sorocco, Rambla de 
Castro en Playa Jardin. Op een uurtje rijden wachten u de adembenemende 
kliffen Los Gigantes en het gezellige badplaatsje Puerto Santiago. De drukkere 
badplaatsen Costa Adeje en Playa de las Américas liggen op zo'n 50 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Norte op 47 km, Tenerife-Sur op 66 km.
Faciliteiten: in dit kleinschalig hotelletje voelt u zich als in een museum, 
het decor wordt namelijk bepaald door een grote verzameling familiestukken. 
De receptie is geopend van 8 tot 14 uur, maar er is steeds iemand telefonisch 
bereikbaar. De ontbijtruimte is klein, maar gerieflijk (buffet). Kleine patio met 
zithoek en een tuintje met bananenbomen. Op de eerste verdieping is het gezel-
lig vertoeven in het indrukwekkende salon. Het dakterras met ligstoelen is een 
aangename plek voor een adempauze op het einde van de dag. Geen lift (3 ver-
diepingen). Publieke parking vlak bij het hotel.
Kamers: er zijn slechts 6 kamers (max. 2 personen) die voorzien zijn van alle 
comfort (25-35 m², badjassen, tegelvloer of parket), waarvan 4 standaardkamers 
en 2 kamers met balkon (op aanvraag).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotelletje 
richt zich hoofdzakelijk op koppels.

Intiem adresje uitgebaat door de zonen 
des huizes in een prachtige oude Spaanse 
villa, vol antiek en geschiedenis. U 
verblijft in het centrum van Icod, vlak 
bij restaurants en verschillende winkel-
straten. De Drakenboom ligt er letterlijk 
om de hoek. In het kleine tuintje en op 
het verzorgde dakterras komt u helemaal 
tot rust.

Spanje

Tenerife

UW VOORDEEL TCIV0004 X1
• Gratis nachten

Icod de los Viños
Rustig stadje in het 
noorden van Tenerife, 
vlak bij Garachico en de 
zee. De Drakenboom 
is hét symbool van de 
stad, er wordt gezegd 
dat hij wel 1.000 jaar oud is. Gelegen in 
een erg vruchtbare vallei vol bananen-
plantages, boom- en wijngaarden, met 
zicht op de Teide. Dichtbij ligt Playa de 
San Marcos, een kleine baai met zwart 
zandstrand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401) st

an
da

ar
dk

am
er

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/hotel_emblematico_san_marcos/234687i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Green Garden Resort & Suites

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

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

Tenerife

UW VOORDEEL TCIV0005 N0
• Vroegboekvoordelen

Playa de las Américas
De meest levendige 
badplaats in het zui-
den van Tenerife. 
Hier wisselen rots- en 
zandstranden elkaar 
af en zijn ook diverse 
surfscholen gevestigd. U vindt er talrijke 
restaurants, bars en souvenirwinkels. De 
Golden Mile, die dwars door Playa de las 
Américas loopt, is het mooiste gedeelte 
met merkwinkels, discotheken en ook het 
Hard Rock Café.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Spa Villalba

Ligging: net buiten het centrum van Vilaflor, op zo'n 700 m hoogte. Er is een 
leuk wandelpad dat naar het centrum leidt (1 km). Het surreële maanlandschap 
Paisaje Lunar ligt maar op zo'n 20 minuten, perfect voor een daguitstap. Om 
naar de top van de Teide te gaan, rijdt u een halfuur tot aan de kabelbaan, die 
u in 8 minuten naar boven brengt (ca. € 27). Neem zeker een jas of trui mee, 
zelfs in de zomer is het er erg fris. Een dagje strand, maar geen zin in de grote 
drukte Rij dan naar El Médano in het zuiden (26 km), wereldbekend bij wind- en 
kitesurfers. Er heerst een aparte, heel gezellige sfeer in dit kuststadje.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 24 km, Tenerife-Norte op 87 km.
Faciliteiten: ruime lobby in Spaanse stijl met hoog plafond en houten trap. Op 
het gelijkvloers bevinden zich ook een salon en een restaurant met groot terras. 
Canarische gerechten worden afgewisseld met internationale klassiekers (lunch 
en diner). Een lekker, dagvers ontbijtbuffet staat hier 's morgens voor u klaar. 
De spa biedt een ruim aanbod aan behandelingen en massages (betalend), plus 
indoor bubbelbad, blotevoetenpad, Turks bad, sauna, sanarium (gratis). Het 
zwembad is overdekt en wordt verwarmd in de winter, in de zomer wordt het 
dak volledig opengeschoven.
Kamers: het hotel telt 27 gezellige kamers met parket. U heeft de keuze uit 
standaardkamers (35  m²), superior kamers (38  m², balkon) of junior suites 
(55 m², aparte zithoek). Extra bed 3de volwassene in een superior kamer of 
junior suite: vanaf € 82/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 34/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend naar volwassenen.

Verscholen in een pijnboombos, perfect 
geïntegreerd in de omgeving dankzij 
het gebruik van lokale materialen. Na 
een lange wandeling even helemaal 
ontspannen in de spa is zeker een aan-
rader. De sfeer in dit hotel is ongedwongen, 
het is zalig vertoeven op het terras. Proef 
er van typisch Canarische gerechten met 
een internationale twist.

Spanje

Tenerife

UW VOORDEEL TCIV0007 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Vilaflor
Het hoogstgelegen 
dorp van Spanje, op 
1.400 m, en een van de 
twee toegangswegen 
tot de Teide. Het is er 
een en al bedrijvig-
heid in het voor- en najaar, als wieler-
toeristen de steile hellingen rond de 
Teide trotseren. U bereikt snel het Paisaje 
Lunar of maanlandschap, een bijzonder 
natuurgebied gevormd door meerdere 
vulkaanuitbarstingen. Een paradijs voor 
wandelaars.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/spa_villalba/233009i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Route Active Hotel

Ligging: op slechts 4 km van de stranden van Socorro en Jardín op een klif met 
prachtig zicht op de zee en op het wandelpad van de Rambla de Castro met 
boeiende bezienswaardigheden onderweg. Op 25 min. stappen vindt u het strand 
van Las Ruinas Gordejuela. Een kabelbaan brengt u naar de top van de Teide. 
In de omgeving: dierenpark Loro Parque met plantentuin op 5 km, Puerto de la 
Cruz met charmante pleintjes en vele ijssalons op 6 km. Het Parque Nacional del 
Teide bevindt zich op 32 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Norte op 32 km, Tenerife-Sur op 80 km.
Faciliteiten: hier wacht u elke morgen een uitgebreid ontbijtbuffet, op basis 
van verse en lokale ingrediënten. Het restaurant focust op gezonde en natuur-
lijke producten met o.a. ook veganistische gerechten en dieetmaaltijden. Aan 
de receptie (kluisjes beschikbaar) kan u terecht voor het reserveren van tal 
van activiteiten. In de fraaie tuin met buitenzwembad (108  m², verwarmd 
in de winter) is het heerlijk relaxen in de ligzetels met parasol (gratis). 
Fietsverhuur en fietsenberging. Grote fitnessruimte (100 m²). Gratis parkeren in 
de omliggende straatjes.
Kamers: de 80 bijzonder ruime en comfortabele suites (41 m², max. 3 personen, 
sofabed) bevinden zich rond het fraaie buitenzwembad. De frisse, heden-
daagse inrichting in combinatie met de groene omgeving zorgt voor rust en 
gezelligheid. Alle suites beschikken over een volledig uitgeruste keuken, een 
aangename zithoek en een balkon of terras met zicht op het zwembad en de 
tuin. Naar keuze reserveren we voor u een standaard suite of een premium suite 
(koffie- en theefaciliteiten, badjassen en pantoffels, verzorgingsproducten). 
Extra bed (3de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 16/dag. Alle maaltijden in buffet-
vorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2 t/m 12 jaar in de suite van de ouders 
geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: enkel in de premium suites: fruit en wijn op de kamer.

Uitstekend logeeradresje voor wie houdt 
van een actieve vakantie. De strategische 
en groene ligging biedt een brede waaier 
aan outdoor activiteiten zoals wandelen, 
fietsen, zwemmen, duiken, paragliding,... 
maar ook een dagje chillen aan het 
buitenzwembad behoort tot de mogelijk-
heden. De bijzonder ruime suites zorgen 
voor een comfortabel verblijf. Prima prijs/
kwaliteitsverhouding.

Tenerife
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UW VOORDEEL TCIV0015 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Los Realejos
In het noorden van 
Tenerife gelegen. 
A d e m b e n e m e n d e 
landschappen, indruk-
wekkende ravijnen en 
glooiende heuvels zor-
gen voor fotogenieke plaatjes. Wandel-
tochten door het beschermde kustge-
bied met zicht op El Teide, de beroemde 
vulkaan van het eiland, of paragliden 
bij La Corona (op 10 km) of surfen in het 
pittoreske vissersplaatsje El Medano (op 
87 km).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/route_active_hotel/234764i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 shoppingcentrum. Op 2,5 km van La Caleta, 76 km van Santa 
Cruz en 110 km van Puerto de la Cruz. Bushalte op 1 km.
Transport: luchthaven Tenerife-Sur op 22 km, Tenerife-Norte op 85 km.
Faciliteiten: mogelijkheid voor een beperkte lunch en diner op de kamer. 
In de omgeving vindt u heel wat restaurants en bars. 2 Buitenzwembaden, 
2 kinderzwembaden (allemaal verwarmd). Fitness met groepslessen (1 gratis les 
per persoon). Massages en behandelingen in de Baobab Wellness (betalend). 
Binnenspeelruimte, Sapling Kids Club (3-12 jaar), babysit op aanvraag. Squash 
(gratis) en padel (betalend). Dagelijkse shuttle naar het strand (9h00-17h00).
Kamers: 125 moderne en ruime suites met balkon, volledig uitgeruste keuken en 
zithoek. Standaard XS studio met gedeeld zwembad (46 m², max. 2 personen), 
divinity eden (66 m², max. 3 personen), divinity bliss met lateraal zeezicht 
(64 m², max. 3 personen). Serenity bliss met lateraal zeezicht en 2 aparte slaap-
kamers (68 m², max. 5 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (op de kamer).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (divinity eden en divinity bliss) of 
3 kinderen (serenity bliss) t/m 12  jaar overnachten gratis in de suite van de 
ouders (inclusief ontbijt) (uitgez. 25/12 en 31/12).
Bonus: fles wijn en water op de kamer. Jonggehuwden (min. 5 nachten): fles 
cava, vroege check-in en late check-out volgens beschikbaarheid, attentie.

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

Spanje

Tenerife

UW VOORDEEL TCIV0014 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven
• Seniorenkortingen

Costa Adeje
Costa Adeje is een 
klassevol resort aan de 
zonnige zuidkant van 
het eiland, grenzend 
aan de levendige bad-
plaats Playa de las 
Américas. In dit modern vakantieoord dat 
eind jaren 90 ontwikkeld werd, zal u zich 
niet vervelen dankzij het lange strand en 
de talrijke winkeltjes, bars en restaurants. 

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/spanje/tenerife/baobab_suites/233664i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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9 Fenomenale eilanden, ver van het massatoerisme, met een 
oogverblindende natuurpracht en een hartelijke bevolking.
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p. 351-353
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p. 341-350

p. 354-367

CENTRAAL-PORTUGAL
Zo veelzijdig. Gastvrijheid, topgastronomie, natuurschoon, 
hagelwitte zandstranden, tradities, kunst en cultuur.

ALGARVE
Okerkleurige rotsformaties, idyllische zandstranden, 
gastronomische gerechten met een vleugje fado op de 
achtergrond...

KUST VAN LISSABON
Het Palácio da Pena in Sintra, de stijlvolle badplaatsen 
Cascais en Estoril, en de charmantste hoofdstad van Europa. 

ALENTEJO
Betoverend, authentiek, vredig. Langgerekte kusten en 
charmante dorpjes. De werelderfgoedstad Évora is een 
hoogtepunt.

NOORD-PORTUGAL
De zon, de zee, de Dourorivier, kunst en cultuur. De 
gastronomie is rijk en gezond. De streekwijnen genieten 
wereldfaam.

MADEIRA
Onweerstaanbare charme. Bloemenweelde, een mild klimaat 
en schilderachtige dorpjes. Paradijs voor natuurliefhebbers.

Portugal
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Vale do Navio Hotel & Apartments

Ligging: rustig gelegen in Capelas, een pittoresk Azoriaans dorpje, aan de 
noordkust, op amper 2 km van een zalig natuurlijk zwembad: Poços de São 
Vicente (in het seizoen met redder). De uitgelezen uitvalsbasis om het eiland te 
verkennen. De Atlantische Oceaan ligt op 600 m, het dorpje Capelas op ca. 2 km, 
ananasplantage op 10 km (Ananas a Arruda) en het centrum van de hoofdstad 
Ponta Delgada op 13 km, mooiste zonsondergang van het eiland op 24 km bij 
Mosteiros, meer van Furnas met natuurpark Terra Nostra op 49 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 14 km.
Faciliteiten: geen luxehotel, maar een correct logeeradresje met prima ser-
vice en Azoriaanse, eigentijdse stijl. Restaurant met grote raampartijen open 
voor lunch en diner (mix internationale en Azoriaanse keuken). Aangenaam 
buitenzwembad en zonneterras met ligstoelen en parasols, leuk uitzicht over 
de heuvels en de groene omgeving. Ga zeker op wandeltocht, alle trails zijn te 
vinden op trails.visitazores.com.
Kamers: 64 frisse en comfortabele kamers in het hoofdgebouw. Standaardkamer 
met balkon (26 m², max. 3 personen), junior suite zonder balkon (33 m², max. 
3 personen). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 33/nacht.
Appartementen: 26 ruime appartementen in de dependance (geen lift, gelijk-
vloers en 1 verdieping): T1 voor 2 personen (45 m², 1 slaapkamer en sofabed in 
woonkamer, max. 4 personen) of T2 voor 4 personen (65 m², 2 slaapkamers, sofa-
bed in de woonkamer, max. 6 personen). Extra persoon (3de en 4de volwassene 
in een T1 of 5de en 6de volwassene in een T2: vanaf € 39/nacht).
Maaltijden: hotel: logies en ontbijt (buffet), appartementen: ontbijt niet 
inbegrepen (toeslag ontbijt (vanaf 4 jaar): € 10/persoon/nacht). Halfpension: 
vanaf € 25/dag (volwassene), € 13/dag (kind 4 t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening 
aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Hotel en appartementen: 1 kind van 4 t/m 12 jaar 
op de kamer/appartement van de ouders: vanaf €  33/nacht (hotel, inclusief 
ontbijt), vanaf € 20/nacht (appartement, ontbijt niet inbegrepen).

Prima uitvalsbasis om dit magische eiland 
te ontdekken met een huurwagen. U ver-
blijft aan de minder toeristische noordkust 
maar op een halfuur bent u aan het meer 
van Sete Cidades, Ponta Delgada en het 
pareltje Lagoa do Fogo, een kratermeer in 
de Agua de Pau stratovulkaan, tevens het 
hoogst gelegen meer op het eiland. Goede 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0016 X0
• Vroegboekvoordelen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland 
is internationaal erg geliefd omwille van 
het mystieke groene karakter, de geva-
rieerde keuken en de fenomenale pano-
rama's. Een veelzijdig natuurparadijs. 
Aanbevolen: het Sete Cidades, een meer 
waar u rond kan wandelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/vale_do_navio_hotel_--_apartments/236577i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Solar do Conde

Ligging: rustig gelegen aan de noordkust van het eiland, op een groot domein 
van maar liefst 2,5 ha met prachtige tuinen en talrijke wandelpaadjes. De locatie 
is een goede uitvalsbasis om het eiland te gaan verkennen. De Atlantische 
Oceaan ligt op zo'n 600 m, het dorpje Capelas op ca. 2 km en het stadscentrum 
van de hoofdstad Ponta Delgada op 10 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 12 km.
Faciliteiten: deze typische quinta uit de 17de eeuw werd omgetoverd tot een 
echt pareltje. Restaurant (waar een regionale keuken met ingrediënten uit 
de eigen tuin wordt geserveerd) en bar in het charmant gerenoveerde hoofd-
gebouw. U geniet in de ochtend van een lekker ontbijtbuffet met verse lokale 
producten. Er is een aangenaam buitenzwembad (zoutwater) met ligstoelen, 
parasols en barservice (drankjes, cocktails, ook snacks verkrijgbaar). Massages 
in de tuin (betalend). U komt ongetwijfeld tot rust tijdens een wandeling in de 
private botanische tuinen. In de omgeving: Batalha Golf op 6 km.
Kamers: een totaal van 27  bungalows (ca. 45  m², max. 3  volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) die smaakvol werden ingericht en verspreid liggen 
over het domein. Ze beschikken over een aparte slaapkamer, een kitchenette 
en een eigen terras of tuintje. De bungalows bevinden zich in de bijgebouwen 
die iets hoger gelegen zijn dan het hoofdgebouw. Hierdoor geniet u van een 
wondermooi uitzicht op de bergen. Extra bed (3de volwassene): € 21/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag (volwassene), 
€ 13/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 3 t/m 12 jaar in de bungalow van 
de ouders betalen (elk) € 11/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles cava, fruit en bloemen, upgrade volgens beschik-
baarheid.

Een charmant en idyllisch verblijf te mid-
den van een schitterende botanische tuin, 
op een boogscheut van de Atlantische 
oceaan, een oase van rust... U logeert in 
een bungalow met een keukentje en eigen 
terras. Authenticiteit en hedendaags com-
fort gaan hier hand in hand, persoonsge-
richte service staat centraal.

Portugal

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0004 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/solar_do_conde/236441i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Pedras do Mar Resort & Spa

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

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

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0003 X0
• Vroegboekvoordelen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland 
is internationaal erg geliefd omwille van 
het mystieke groene karakter, de geva-
rieerde keuken en de fenomenale pano-
rama's. Een veelzijdig natuurparadijs. 
Aanbevolen: het Sete Cidades, een meer 
waar u rond kan wandelen (een heerlijke 
wandeltocht van zo'n 5 uur).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/pedras_do_mar_resort_--_spa/232890i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Verde Mar & Spa

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

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

Portugal

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0015 N1
• Vroegboekvoordelen

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u de 
Europese charme, de 
rijke geschiedenis en 
de kosmopolitische sfeer. Het eiland is erg 
geliefd omwille van het mystieke groene 
karakter, de gevarieerde keuken en de 
fenomenale panorama's. Een veelzijdig 
natuurparadijs. Aanbevolen: het Sete 
Cidades, een meer waar u heerlijk rond 
kan wandelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/verde_mar_--_spa/235992i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Caloura Resort

Ligging: dit gezellig hotel geniet van een sublieme ligging, aan de Atlantische 
Oceaan en met een mooi panoramisch uitzicht. U heeft directe toegang tot de 
natuurlijke zwembaden en het strand dat u bereikt via trappen (300 m). Het 
dorpscentrum van Água de Pau bevindt zich op 2 km, net zoals het 16de-eeuws 
klooster van Caloura. De locatie van dit hotel is erg interessant voor wandelaars 
en voor liefhebbers van een schitterende natuur. Het stadscentrum van Ponta 
Delgada bereikt u na 18 km.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 25 km.
Faciliteiten: lobby met receptie, een gezellige zithoek en een aangename bar. 
Het panoramisch restaurant Barrocas do Mar serveert internationale gerechten. 
U beschikt eveneens over een mooi verwarmd buitenzwembad met terras, lig-
stoelen, parasols en een poolbar (juni-september). Gratis fitness en tennis. Om 
te ontspannen kan u gebruik maken van de sauna of een deugddoende massage 
boeken (betalend). Elke vrijdag in het hoogseizoen wordt er een thema-avond 
gehouden. U maakt dan kennis met de lokale tradities en gastronomie. Eigen 
duikschool. Wekelijkse yogales.
Kamers: het Caloura Resort beschikt over 80 eigentijdse en smaakvol ingerichte 
kamers voor max. 3  personen (25-31  m², extra bed (3de volwassene) vanaf 
€  49/nacht). Ze hebben allemaal een erg mooi uitzicht op de oceaan. Alle 
comfort is aanwezig om u een heerlijk verblijf te bezorgen. Een koelkastje is 
eveneens beschikbaar (geen minibar). Balkon of terras.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: vanaf €  28/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 12 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 35/nacht (inclusief ontbijt).

Een hedendaags hotel met een subliem 
uitzicht op de Atlantische Oceaan. Dankzij 
het comfort en de ruime kamers met zee-
zicht zult u zich hier meteen thuisvoelen. 
Daarnaast staan ook de hartelijke ser-
vice, de heerlijke keuken en de magni-
fieke omgeving garant voor een geslaagd 
verblijf.

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0008 X1
• Kortingen voor lange verblijven

São Miguel
Ook wel het groene 
eiland genoemd. In 
de havenstad Ponta 
Delgada voelt u meteen 
de Europese charme, 
de rijke geschiedenis 
en de kosmopolitische sfeer. Het eiland 
is internationaal erg geliefd omwille van 
het mystieke groene karakter, de geva-
rieerde keuken en de fenomenale pano-
rama's. Een veelzijdig natuurparadijs. 
Aanbevolen: het Sete Cidades, een meer 
waar u rond kan wandelen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/caloura_resort/236221i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Aldeia da Fonte Nature Resort

Ligging: spectaculaire ligging op de kliffen van de zuidkust, met uitkijk op de 
Atlantische Oceaan, omgeven door bossen en wijngaarden. Het centrum van 
Lajes do Pico ligt op 4 km. Dit is de perfecte locatie om de natuurpracht op 
en rond de vulkaan Pico te ontdekken: fumarolas (spleten waaruit hete gassen 
ontsnappen), zwarte lavastenen in een groen landschap,... Een mooie, maar 
uitdagende wandeling (7 uur) brengt u naar de top van de vulkaan, waar u 
getrakteerd wordt op een subliem panorama. Bezoek de 5 km lange lavatunnel 
Gruta das Torres (op 30 km). U kan ook walvissen en dolfijnen spotten.
Transport: luchthaven Pico op 34 km. Bereikbaar vanuit Terceira of São Miguel 
(vlucht met Sata, Azores Airlines).
Faciliteiten: het domein telt 6 verschillende gebouwen in traditionele lava-
steen, perfect geïntegreerd in de omgeving. In het hoofdgebouw treft u de 
receptie, een souvenirshop en een cosy bibliotheek die ook dienst doet als bar. 
In het restaurant Fonte Cuisine bereidt de chef traditioneel Portugese en Chinese 
gerechten. Bij mooi weer is het gezellig tafelen op het terras. Buitenzwembad 
(seizoensgebonden) met heerlijk panoramisch zonneterras. Via een wandelpad 
(veel trappen) bereikt u een natuurlijk rotsbassin, gelegen aan de oceaan. In de 
Tai Chi tuin, met meditatiepaviljoen, vindt u rust en stilte. Sauna. Uitkijktoren 
om dolfijnen en walvissen waar te nemen. Geen lift (2 verdiepingen).
Kamers: 40 kamers verspreid over 5 bijgebouwen. Het interieur in gele tinten en 
afgewerkt met hout, zorgt voor een paradijselijke sfeer. U heeft steeds zicht op 
de tuin of de oceaan. Plafondventilator (geen airconditioning), houten vloer. 
Max. 2 personen: standaard (20 m²), deluxe (24 m², minibar) of studio (30 m², 
meestal met overdekt terras, koffie- en theefaciliteiten). Max. 4 personen: suite 
(55 m², zithoek met haardvuur, extra bed (3de persoon): € 68/nacht, extra bed 
(4de persoon): € 34/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (volwassene), 
€ 10/dag (kind t/m 12 jaar) (keuzemenu met bediening aan tafel, kindermenu).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: 1 gratis diner bij min. 14 nachten.

Authentiek ecohotel met een adem-
benemende ligging boven op de kliffen, 
waar de onstuimige golven op de rotsen 
inbeuken. Neem een duik in het natuur-
lijke zwembad met directe toegang tot de 
oceaan. Natuur en ecologie staan hier cen-
traal, net als de gast: de service is prima! 
Aanbevolen adresje om het ongerepte 
binnenland te verkennen.

Portugal

Azoren

UW VOORDEEL AZOV0009 N1
• Gratis nachten

Pico
Het op één na grootste 
eiland van de Azoren, 
genoemd naar de vul-
kaan Pico (2.351 m, 
hoogste berg van 
Portugal). Het vulka-
nisch verleden zorgt voor een uniek, geva-
rieerd natuurlandschap met uitgestrekte 
lavavelden (lajidos) en kratermeren. Het 
eiland is ook gekend voor de unieke wijn-
bouw (Unesco-Werelderfgoed) en de gas-
tronomie (heerlijke kazen).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/aldeia_da_fonte_nature_resort/234512i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Ligging: in Calhetas, aan de noordkust van São Miguel, 
het grootste en meest gevarieerde eiland van de Azoren, 
en dus het ideale vertrekpunt voor een boeiende reis op 
de archipel. Hier kan u proeven van de rijke geschiedenis 
en de levensstijl van de Azoreanen. Ribeira Grande ligt op 
14 km. Golfterrein op ongeveer 10 minuten.
Transport: luchthaven Ponta Delgada João Paulo op 18 km 
(20 minuten rijden).
Faciliteiten: dit erg charmant 18de-eeuws pareltje biedt 
adembenemende uitzichten op de Atlantische Oceaan, de 
noordkust van het eiland en de schilderachtige bergketen 
Lagoa do Fogo, een toeristisch hoogstandje dat u abso-
luut niet mag missen. Men biedt u een verzorgd ontbijt 
met regionale specialiteiten aan. Geen eigen restaurant, 
maar er bevinden zich meerdere restaurantjes op 2  km. 
Bibliotheek. De groene tuinen nodigen uit tot rustgevende 
wandelingen.
Kamers: er zijn 3 eenvoudige, maar comfortabel ingerichte 
kamers. Ze kijken uit op de tuin of de oceaan. We reser-
veren voor u een standaardkamer in het historisch pand.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

Ligging: u verblijft hier op het pittoreske en betoverende 
eilandje Pico, aan de voet van de vulkaan, aan de haven 
van São Roque do Pico. U kan er genieten van de ultieme 
rust en mooie wandel- en fietstochten maken het hele 
eiland rond. Breng zeker eens een bezoekje aan de trendy 
wijnbar Cella Bar. U proeft er heerlijke, kwaliteitsvolle wij-
nen gemaakt op het eiland zelf. Vanop het dakterras heeft 
u een wondermooi uitzicht. Er zijn meerdere restaurants te 
vinden op 1,5 km. Vanuit Madalena of Lajes vertrekken de 
dagtochten om walvissen te spotten.
Transport: luchthaven Pico op 12 km. Bereikbaar vanuit 
Terceira of São Miguel (vlucht met Sata, Azores Airlines).
Faciliteiten: u start de dag met een verzorgd ontbijt met 
verse, lokale producten.  Geen lift (1 verdieping).
Kamers: u logeert in een authentiek 17de-eeuws landhuis 
met 4 kamers die uitgeven op de Atlantische Oceaan. Ze 
zijn eenvoudig, maar individueel en bijzonder charmant 
ingericht met houten meubilair.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen.

ONTDEKKINGONTDEKKING

Inbegrepen
∙ 3 nachten
∙ welkomstdrankje
∙ ontbijtbuffet met biologische, lokale producten
∙ informatiepakket met uitgestippelde tochten 

in de regio

Inbegrepen
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet met biologische lokale producten
∙ welkomstdrankje (plaatselijk likeurtje)
∙ 1 toegangsticket voor een bezoek aan het 'Nature 

Reserve of Mistério da Prainha' (natuurpark van 716
ha behorend bij het São Roque - Piedade vulkanisch 
complex)

Casa das Calhetas AUTHENTIC EXPERIENCE 
4 dagen
Kleinschalig logeeradresje met een uiterst persoonlijke 
service. Prachtige privétuinen met uitnodigende schaduw-
plekjes. Op wandelafstand van een natuurlijk zwembad.

Casa das Barcas BED & BREAKFAST
4 dagen
Een familiaal adresje met een persoonlijk en warm onthaal. 
In dit authentiek 17de-eeuws landhuis proeft u een lokale 
en pure keuken. Adembenenemd uitzicht vanaf het terras.

AZOVP007AZOVPA11

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/casa_das_barcas/236559i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/sao_miguel/casa_das_calhetas/236585i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html
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do Caracol

Ligging: ten westen van de stad Angra do Heroísmo, midden in het Silveira-
kustgebied. U heeft directe toegang tot de Atlantische Oceaan en een weergaloos 
uitzicht over de baai. Het historisch centrum (Unesco-Werelderfgoed sinds 1983) 
ligt op 15 minuten stappen. De grotten van Algar do Carvão bevinden zich op 
15 km.
Transport: luchthaven Lajes op 21 km. Bereikbaar vanuit São Miguel, Pico of 
Faial (vlucht met Sata, Azores Airlines).
Faciliteiten: in de gesofisticeerde Monte Brazil bar kan u terecht voor een 
verfrissend drankje én een mooi panorama over de baai en de uitgedoofde 
Monte Brazil-vulkaan. Het restaurant Caracol serveert lokale specialiteiten en 
laat u zo kennismaken met de typische smaken en aroma's van de Azoren. Er 
is een heerlijk, panoramisch buitenzwembad (in de vorm van een halve cirkel) 
met kindergedeelte. Spa met verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad en 
bubbelbad (gratis toegang). Behandelingen en massages zijn betalend. Padi-
duikcentrum en fitness (lessen zijn betalend).
Kamers: dit hotel telt 100  hedendaags ingerichte kamers en suites die van 
alle comfort voorzien zijn. Ze beschikken allemaal over een balkon of terras. 
We reserveren voor u de standaardkamers met tuin- of zeezicht (20 m², max. 
2 personen), de junior suites met tuinzicht (50 m², mezzanine met extra slaap-
kamer, bereikbaar via trap, max. 4 personen) of de suites met zeezicht (55 m², 
duplex suites met 2 aparte slaapkamers en 2 badkamers, mezzanine via trap, 
max. 4 personen). Een kamer/suite met uitzicht op zee is hier zeker aan te 
raden. Extra bed (3de en 4de volwassene): vanaf € 29/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 25/dag (volwassene), € 13/dag 
(kind t/m 12 jaar) (inclusief water, fruitsap en huiswijn)(uitgez. 24/12 en 31/12). 
Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de junior suites en suites: 2 kinderen van 
4 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten elk 50% korting op de 'extra 
bed' prijs (inclusief ontbijt).

Een aangenaam, comfortabel hotel met 
faire prijs-kwaliteitsverhouding dat trots 
mag zijn op zijn fantastische ligging aan 
een wondermooie baai en de oceaan. 
Hier geniet u volop van de rust, de groene 
natuur en de talrijke faciliteiten (spa, duik-
school,...). Met een huurwagen kan u vlot 
de rest van het eiland ontdekken.

Portugal

Azoren

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een standaardkamer met 

zeezicht
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1x 3 gangendiner inclusief water, 

fruitsap en huiswijn (dag van 
aankomst)

∙ fles water op de kamer

UW VOORDEEL AZOV0002 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Terceira
Het eiland Terceira, 
met groene landschap-
pen en bergen, is een 
prachtige bestemming 
voor natuurliefhebbers. 
Een nog goed bewaard 
geheim, weg van de platgetreden paden. U 
vindt er de grootste vulkanische krater van 
de Azoren. Bezoek de hoofdstad Angra do 
Heroísmo (Unesco-Werelderfgoed) met 
zijn forten, kerkjes en authentieke, kleur-
rijke huisjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/azoren/do_caracol/235727i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sé Boutique Hotel

Ligging: zeer centraal, in een rustige voetgangerszone hartje stad. De 
historische binnenstad, terrasjes, winkels, bars en restaurants bevinden zich 
op wandelafstand. De 16-eeuwse kathedraal, een van de toeristische toppers, 
ligt op amper 150 m. De Avenida do Mar (wandelboulevard langs de zee) en het 
paleis van São Lourenço bereikt u na 300 m, de stijlvolle jachthaven na 600 m.
Transport: luchthaven Madeira op 20 km.
Faciliteiten: voor de inrichting van dit stadshotel liet men zich inspireren door 
de rijke geschiedenis van Funchal en de kathedraal in het bijzonder. De gezellige 
lobby, met receptie, is hiervan een mooi voorbeeld. In het Lobby Café treft u 
een chique en trendy ambiance. Op het sublieme dakterras ontsnapt u aan de 
drukte van de stad en geniet u van een 360° panoramisch uitzicht. Het keuken-
team van restaurant O Calhau, met aangenaam buitenterras, creëert heerlijke 
mediterrane gerechten. Cosi Scoozi is een typisch Italiaans pasta- en pizza-
restaurant met een moderne toets. Spa met klein binnenzwembad, solarium, 
bubbelbad, relaxruimte et fitness (gratis). Parkeergelegenheid in de straat.
Kamers: dit hippe hotel telt 54 elegante kamers in een eigentijdse stijl, afge-
werkt met typisch Portugese accenten. Voor uw comfort zijn ze uitgerust met 
badjassen en smart-tv. U heeft de keuze uit een standaardkamer (13 m², ideaal 
voor een kort verblijf), een superior kamer uitgevend op de sfeervolle, tropische 
patio (16 m²), een deluxe kamer met zicht op de stad Funchal (18 m², pantoffels) 
of een suite (20 m², pantoffels en Castelbel verzorgingsproducten).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (volwassene), 
€ 14/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 
31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (superior) of 2 kinderen (deluxe) van 4 t/m 
11 jaar op de kamer van de ouders genieten (elk) 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: bij min. 4 nachten (01/04/22-30/04/22, 16/05/22-31/10/22): fles schuim-
wijn en chocolade op de kamer (uitgez. standaardkamers).

Dit kosmopolitisch Boutique hotel is 
een uitblinker in authenticiteit en klant-
vriendelijke service. De fantastische lig-
ging laat u perfect toe om Funchal vlot te 
ontdekken. Het hippe interieur is crea-
tief, boordevol historische verwijzingen. 
Absolute troef is het dakterras met adem-
benemend zicht op de kathedraal, de baai 
en de stad.

Madeira

UW VOORDEEL MDRV0019 N1
• Vroegboekvoordelen

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/se_boutique_hotel/234448i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Allegro Madeira

Ligging: het hotel kijkt uit op de grillige kustlijn. Een leuke locatie waar u 
aangenaam kan rondkuieren tussen de typisch witte huizen met rode daken. 
Het stadscentrum van Funchal bereikt u na een kwartiertje wandelen. Een van 
de grootste shoppingcentra van Madeira ligt op 1 km, het nieuwe CR7 museum 
(Cristiano Ronaldo) op 2,5 km.
Transport: luchthaven Madeira op 25 km.
Faciliteiten: de opvallende gevel, bekleed met originele blauw-witte tegels, 
trekt meteen de aandacht. Het interieur werd recent nog volledig gerenoveerd. 
De stijl is op en top modern, maar met een warm en huiselijk karakter. Aan de 
receptie wordt u vriendelijk onthaald en krijgt u persoonlijke tips mee over 
het eiland. De 360° Tiles Rooftop Bar biedt een fenomenaal zicht op de zee en 
de stad. U kan er terecht voor lekkere cocktails, frisse vruchtensapjes of een 
lichte snack. Er zijn 2 restaurants: het Lido Restaurant, voor het ontbijt en het 
diner, en het restaurant O Madeirense dat met zijn gerechten een ode brengt 
aan de lokale keuken. U kan heerlijk relaxen aan het fraai buitenzwembad met 
ligstoelen, parasols en poolbar. Kleine wellnesszone met sauna, stoombad en 
fitness (gratis). Mogelijkheid tot massages (betalend).
Kamers: dit hotel telt 124 eigentijdse kamers, ingericht met veel aandacht voor 
passende kleurcombinaties. Ze beschikken over een kleine koelkast en balkon. 
We reserveren voor u een standaardkamer (20 m², max. 2 personen), een kamer 
met frontaal zeezicht (20 m², max. 2 personen) of een junior suite met frontaal 
zeezicht (29 m², max. 3 personen, extra bed 3de volwassene 25% korting).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 22/dag, volpension: € 44/dag. Alle 
maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: geen kinderkortingen, dit hotel richt zich uitsluitend op volwassenen 
vanaf 18 jaar.

Fris en hedendaags adults only hotel, 
knap gelegen aan zee, op wandelafstand 
van het oude centrum. Het hotel springt in 
het oog door de opmerkelijke blauw-witte 
gevelbekleding. Ontdek de hippe rooftop 
bar met een magnifiek 360° zicht over zee 
en het binnenland, uw perfecte setting 
voor een romantische zonsondergang.

Portugal

Madeira

UW VOORDEEL MDRV0013 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/allegro_madeira/232978i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Porto Mare

Ligging: in een kleurrijke wijk met pittoreske straatjes, artistieke gevels en 
uitnodigende terrasjes en koffiebars. Een directe toegang verbindt het hotel 
met de zee, 100 m verderop. Het bruisende centrum van Funchal bevindt zich op 
3 km, een wirwar van restaurants en winkels zorgen voor een geanimeerde sfeer.
Transport: luchthaven Madeira op 22 km.
Faciliteiten: hotel Porto Mare maakt deel uit van het Vila Porto Mare resort. Een 
modern viersterrenhotel met stijlvolle inrichting te midden van subtropische 
tuinen omzoomd door wuivende palmbomen. Ze zorgen voor een instant 
vakantiegevoel. De lobby met veel marmer ademt rust en sereniteit uit. 
Gezellig buffetrestaurant Atlântida (dagelijks themabuffet en showcooking). 
3 A-la-carterestaurants: Alfama (Portugese keuken), Med (mediterrane speciali-
teiten) en Il Basilico (Italiaanse gerechten). Volop waterpret voor jong en oud 
aan de zwembaden (2 verwarmde binnenzwembaden en 2 buitenzwembaden met 
kinderbad) en nadien genieten van een heerlijk drankje aan de bar (cocktailbar, 
poolbar, snackbar). Wellness met sauna, stoombad en bubbelbad. Massages en 
schoonheidverzorgingen (betalend). Fitness. Betalende activiteiten: squash, 
tennis, snooker, petanque.
Kamers: de lichtrijke, comfortabele kamers met een elegante marmeren bad-
kamer (bad, make-upspiegel) zorgen voor een huiselijke sfeer. 198  Kamers 
worden hier aangeboden met o.a. smart-tv en iPod docking station. Naar 
keuze reserveren we voor u een kamer met landzicht of zeezicht (30-35 m², 
max. 3 personen), een ruimere superior kamer met zeezicht (35-40 m², max. 
3 personen) of een junior suite (56 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2 kinderen, kitchenette). Extra bed (3de volwassene): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 28/dag (volwassene), € 14/dag 
(kind t/m 12 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Junior suites: dezelfde korting 
voor 2 kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Veelzijdig viersterrenhotel waar u het 
vakantiegevoel onmiddellijk ervaart. 
Waterpret in de zwembaden, chillen in de 
bar, kuieren in de riante tuin met palm-
bomen en romantisch dineren met zijn 
tweetjes of gezellig met de hele familie 
in een restaurant naar keuze. Na een 
drukke dag komt u beslist tot rust in uw 
ruime kamer. En als bij nacht alle geluiden 
langzaam verdwijnen, is er nog altijd het 
zachte ruisen van de oceaan.

Madeira
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UW VOORDEEL MDRV0022 X0
• Vroegboekvoordelen

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/porto_mare/234504i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Savoy Palace

Ligging: rustig maar toch centraal gelegen. U wandelt vlot naar het shopping-
centrum La Vie (op 500 m). Tal van bezienswaardigheden liggen vlakbij zoals 
de kathedraal, de haven, het theater, het Santa Catarina park,... en ook voor 
gezellige restaurantjes in het centrum hoeft u helemaal niet ver te lopen 
(800 m). Een prima uitvalsbasis voor een boeiend verblijf.
Transport: luchthaven Madeira op 23 km.
Faciliteiten: dit kosmopolitisch luxeresort opende de deuren in de zomer van 
2019. Voor de inrichting werd samengewerkt met de prestigieuze designer Nini 
Andrade Silva. Elegantie troef in een nieuwe hotellerie waar het romantisch 
karakter van de belle époque hoogtij viert. Op culinair vlak heeft u de keuze 
uit 5 restaurants; Orchidaceae Atelier (ontbijt en diner), Hibiscus Restaurant, 
Alameda Restaurant (mediterraans), Terreiro (creatieve gastronomie) en de 
Galaxia Skyfood (rooftop) en 4 bars. Meerdere buitenzwembaden, waaronder 
1 overloopzwembad uitsluitend voor volwassenen en 1 kinderbad, met zonne-
terras, ligstoelen en parasols. Uitgebreide spa (betalend) met sauna, stoombad, 
ijsfontein, belevenisdouches, relaxatieruimte. Binnenzwembad en fitness. Het 
gastenboek wordt veelbelovend. Garage: vanaf € 10/24 uur.
Kamers: alle 352 kamers stralen statigheid en grandeur uit. Voor uw comfort 
beschikken ze over balkon, inloopdouche, badjassen en pantoffels, Nespresso 
koffiemachine, kussenmenu, make-upspiegel, led-tv met video on demand. Voor 
max. 2 volwassenen en 1 kind: avenue kamers met zicht op de straat, garden 
kamers met zicht op de tuin en het zwembad, oceaan kamers met zicht op de 
zee en superior oceaan kamers met fantastisch zicht op de zee. Alle types 40 m², 
oceaankamers op de bovenste verdiepingen.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 48/dag (volwassene), € 24/dag 
(kind 3 t/m 12 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm. Dine around concept: het is 
mogelijk het halfpension te nemen in elk Savoy Hotel in Funchal.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 14/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: fruit en water op de kamer. Jonggehuwden: schuimwijn, petit fours en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

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

Portugal

Madeira

UW VOORDEEL MDRV0021 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Funchal
Aan de zonnige zuid-
kust van het eiland, een 
toeristische trekpleis-
ter. In de oude stads-
wijk Zona Velha treft u 
een wirwar van kleine 
straatjes, heel gezellig. Bezoek de over-
dekte markt, de Adegas de São Francisco 
(16de-eeuws wijnhuis), het Frederico de 
Freitas museum,... In Funchal is geen 
strand, maar het zoutwatercomplex Lido is 
een prima alternatief.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/savoy_palace/235599i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Villa Alto Boutique Hotel

Ligging: het bijzonder pittoreske dorpje Ponta do Sol, wat punt van de zon 
betekent, is een vruchtbaar en zonnig gelegen plaatsje op het eiland Madeira. 
Het is een goede uitvalbasis om ook de rest van het bloemeneiland te verkennen. 
Een kiezelstrand bevindt zich op 350 m. Proef zeker ook de typische gerechten in 
de lokale restaurants. Het charmante vissersdorpje Ribeira Brava ligt op 6 km, 
de vulkanische grotten van São Vicente op 23 km en de bloeiende hoofdstad 
Funchal op 25 km.
Transport: luchthaven Funchal op 40 km.
Faciliteiten: een traditioneel karaktervol herenhuis gebouwd op het einde van 
de 19de eeuw werd fraai gerenoveerd tot een kleinschalig hotel. De ambiance 
van weleer ervaart u meteen bij het binnentreden van het hotel. Leuke 
schilderijtjes en romantische meubeltjes creëren een gemoedelijke sfeer. Het 
gebouw is omringd door enkele hectaren groen met fruitbomen, bloemperken 
en groentetuinen; heerlijk ontspannend om hier rond te kuieren. Aangenaam 
buitenzwembad met ligzetels, het uitzicht op de Atlantische Oceaan zorgt voor 
een instant vakantiegevoel. De gezellige ontbijtruimte en meerdere salons 
zorgen voor een comfortabel thuisgevoel. Gratis parkeren op het het domein.
Kamers: in dit kleinschalig logeeradresje worden 14 opvallend ruime kamers 
aangeboden. Voor de inrichting werd geopteerd voor een klassieke, romantische 
stijl met warme tinten, bebloemde stoffen en een houten vloer. Alle moderne 
faciliteiten zijn aanwezig. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer 
met zicht op het zwembad (20-25 m², max. 2 personen), een superior kamer met 
landzicht (25 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of een deluxe kamer met balkon 
en zicht op de oceaan (27-30 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). 4 Verdiepingen, 
geen lift.
Maaltijden: logies en ontbijt.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior en deluxe kamers: 1 kind van 
3 t/m 11 jaar op de kamer van de ouders geniet 50% korting.

Sfeervol en gastvrij vakantieadresje 
met een riante tuin. Hier beleeft u de 
verbonden heid met de kleurrijke om rin-
gende natuur en de overweldigende oce-
aan. Dit kleinschalig viersterrenhotel biedt 
een unieke ligging in een pittoresk dorpje. 
De ruime kamers, de gezellige leefruim-
tes en het mooie buitenzwembad vervol-
ledigen het plaatje. Uitstekende prijs/
kwaliteitsverhouding.

Madeira
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UW VOORDEEL MDRV0023 N1
• Vroegboekvoordelen

Ponta do Sol
Aangenaam dorpje 
aan de zuidkust van 
Madeira dat zich 
behaaglijk heeft genes-
teld tegen een stijle 
heuvel tussen twee 
hoge kliffen in. De schitterende uitzich-
ten op de Atlantische Oceaan zijn adem  
benemend. Het is gezellig toeven in het 
foto genieke dorpje met terrasvormige 
heuvels.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/madeira/villa_alto_boutique_hotel_/236601i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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PortoBay Serra Golf

Ligging: in een mooi groen kader omgeven door een schitterende natuurpracht. 
Funchal met botanische tuin en markthallen ligt op 25 km, Santana met de 
unieke driehoekige huizen op 19 km. Tal van sportmogelijkheden in de directe 
omgeving: paardrijden, fiets- en wandelroutes langs de typische kanaaltjes 
in het prachtige Laurissilva Forest (Unesco-Werelderfgoed - een absolute 
aanrader). De Santo da Serra Golf Club ligt op ongeveer 2 km.
Transport: luchthaven Madeira op 8 km.
Faciliteiten: dit kleinschalig hotel is ondergebracht in een geklasseerde villa 
uit 1920, fraai gerenoveerd tot een viersterrenhotel. Fiets- en autoverhuur 
mogelijk. Restaurant Avó Micas is open voor het ontbijt en het diner, tijdens 
het weekend bent u hier tevens welkom voor de lunch. U geniet van een lekkere, 
traditionele keuken in een stijlvolle setting. Afternoon tea in The Lounge, de 
huisbereide koekjes en cake zijn onweerstaanbaar. Het verwarmde binnen-
zwembad met bubbelbad geeft directe toegang tot de schitterende tuin. De 
meer dan 90 soorten bloemen en planten zijn een streling voor het oog en doet 
de naam van Madeira als bloemeneiland alle eer aan. Sauna en fitness (gratis), 
behandelingen (betalend). Bibliotheek met dvd's en cd's.
Kamers: slechts 21  kamers met een comfortabele, stijlvolle inrichting. 
Standaardkamers (26 m², max. 2  volwassenen en 1  kind) of superior kamers 
(38 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), steeds met 2 aparte bedden. Voor min. 
3 personen en max. 4 personen een ruime suite (68 m², 1 queen bed en 2 aparte 
bedden, 3de en 4de persoon: 50% korting). De suite beschikt over een volledig 
ingerichte kitchenette en hebben directe toegang tot de tuin. Alle kamers met 
badjassen, make-upspiegel, smart-tv en iPod docking station.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 24/dag (volwassene), 
€ 12/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind (standaard en superior) of 2  kinderen 
(suites) van 2 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders genieten (elk) 50% korting.

Het charmante hotel PortoBay Serra Golf 
is schitterend gelegen te midden van de 
prachtige natuur. U geniet hier van een 
puike service en een intieme sfeer gekop-
peld aan de tradities van Madeira. Een 
kleinschalige uitvalsbasis om dit werve-
lende en prachtige eiland te ontdekken. 
Supercharmant adresje.

Portugal

Madeira

UW VOORDEEL MDRV0018 N1
• Vroegboekvoordelen

Santa Cruz
Gelegen tussen de 
heuvels aan de zuid-
oostelijke zijde van het 
eiland. Het is een mooi, 
authentiek dorpje waar 
rust en ruimte centraal 
staan. Santa Cruz is ook een leuke bad-
plaats met o.m. een bijzondere kerk uit 
de 16de eeuw, een overdekte markt en 
een mooie wandelpromenade geflankeerd 
door statige palmbomen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Saccharum

Ligging: een oase van rust aan de zuidkust van het eiland. Op amper 20 m van 
het pittoreske haventje van Calheta en op 500 m van het strand. Op 35 km van 
de hoofdstad Funchal, absoluut een bezoekje waard.
Transport: luchthaven Madeira op 48 km.
Faciliteiten: voor het trendy interieur liet de gerenommeerde binnenhuis-
architecte Nini Andrade Silva zich inspireren door de suikerrietindustrie op 
het eiland. 3  Restaurants waaronder het à-la-carterestaurant Alambique en 
restaurant Engenho met prachtig zeezicht. 4 Bars met o.a. de Trapiche bar op 
de 8ste verdieping met overloopzwembad. 3 Uitnodigende buitenzwembaden 
en een compleet uitgeruste spa (betalend, richtprijs € 20/dag) met verwarmd 
binnenzwembad. Squash. U kan gebruik maken van de shuttlebus naar Funchal 
(betalend, 2x/dag). Parking (vanaf € 7,50/24 uur).
Kamers: de 243  moderne kamers beschikken over een balkon met berg- of 
oceaanzicht. De badkamers zijn van een extra grote inloopdouche voorzien. 
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 panoramisch 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: € 30/dag (volwassene), € 15/dag 
(kind 3 t/m 12 jaar)(uitgez. 17/04). Alle maaltijden in buffetvorm. Dine around 
concept: u neemt het halfpension in een restaurant naar keuze van de Savoy 
Hotels.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (uitgez. courtyard kamer). Enkel in de premium deluxe suites: 
het tweede kind van 3 t/m 12 jaar in de suite van de ouders geniet 50% korting. 
Inclusief onbijt.
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 25% 
korting (inclusief ontbijt) (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).
Bonus: jonggehuwden: schuimwijn, chocolade, upgrade volgens beschikbaar-
heid.

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 
geslaagd geheel dat garant staat voor een 
ultiem vakantiegevoel.

Madeira

UW VOORDEEL MDRV0015 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Calheta
Gelegen aan de zuid-
westkust van Madeira 
en een van de hipste 
toeristische plekjes 
op het eiland. Het ont-
stond in de 15de eeuw 
en u vindt er o.m. een jachthaven, 2 zand-
stranden, talrijke kerkjes, een kunst-
centrum,... Calheta is eveneens gekend 
voor het maken van witte rum. Het omlig-
gende landschap wordt bepaald door 
wijngaarden en bananenbomen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Quinta da Bouça d'Arques

Ligging: landelijk, in Vila de Punhe (1 km), 12 km ten zuidoosten van Viana 
do Castelo. De Spaanse grens ligt slechts op een halfuurtje rijden. Langs de 
Atlantische kust treft u diverse rustige stranden en een erg schilderachtige 
route. Deze quinta is een ideale uitvalsbasis voor een actieve vakantie. In de 
omgeving kan u ontspannende wandelingen maken door de wijngaarden en de 
bossen. Voor intensievere tochten kan u terecht in het nationaal park Peneda-
Gerês op 60  km. Tennis en karting in Viana do Castelo, en golf 18 holes in 
Ponte de Lima (18 km). Op de Minhorivier kunt u raften, terwijl de oceaan zich 
optimaal leent om te surfen.
Transport: per auto: 1.932 km (Brussel), 1.631 km (Parijs), 2.135 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 70 km.
Faciliteiten: u verblijft hier op een gerestaureerde, 300 jaar oude wijnboerderij. 
Wijnboetiek. Gezellige woonkamer met open haard voor een drankje. Goede 
restaurants op 10 minuutjes rijden. Mogelijkheid tot snacks ter plaatse. Het 
buitenzwembad kijkt uit op de wijngaarden. Mogelijkheid tot massages (beta-
lend).
Huisjes: niet meer dan 7 huisjes. Ze zijn uitgerust met houten vloeren en kit-
chenette met microgolfoven, frigo, kookplaat, toaster en waterkoker. Type T1
(voor 2 personen, 1 slaapkamer, 50 m², 6 units) of type T2 (voor 4 personen, 
2 slaapkamers, 80 m², 1 unit). Er is de mogelijkheid tot 1 extra bed in beide 
types: € 48/nacht.
Inbegrepen: water, elektriciteit, verwarming. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. 
de kitchenette). Vervangen bedlinnen 2x per week, badlinnen naar wens. Eind-
schoonmaak.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (wordt naar uw huisje gebracht, verse producten 
zoals huisgemaakte confituren). 's Zomers kan u ontbijten op het terras.
Kinderen: kinderbedje: € 15/nacht.
Bonus: welkomstdrankje.

Charmant en rustiek, omgeven door weel-
derig groen en een indrukwekkende stilte. 
In deze quinta vindt u al het typische dat 
de Minhostreek te bieden heeft: prachtige 
wijngaarden, tuinen die omzoomd zijn 
met eeuwen  oude bomen en een zorgvul-
dig gerestaureerd landhuis. Hedendaags 
comfort in harmonie met traditie.

Portugal

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0074 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Viana do Castelo 
(Vila de Punhe)
Viana ligt aan de mon-
ding van de Lima met 
een breed strand en is 
omringd door groene 
heuvels. Het is een 
erg levendig, goed 
bewaard historisch stadje. Het centrum 
heeft imposante herenhuizen, winkeltjes, 
restaurants en een gezellig plein met ter-
rasjes. De bedevaartskerk Santa Luzia 
(replica van de Sacré-Coeur) domineert de 
stad - wat een panorama...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/quinta_da_bouca_darques/233121i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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São Félix Hillside and Nature

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

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

Portugal

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0007 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Póvoa de Varzim
Dit vroeger vissers-
dorp tussen de rivie-
ren Douro en Minho 
is uitgegroeid tot 
een moderne, leven-
dige badplaats, een 
van de populairste van Noord-Portugal 
(65.000 inwoners). Een groot strand, een 
jachthaven, een casino, winkels, bars,... 
De Rateskerk is een van de belangrijkste 
romaanse bouwwerken van Portugal.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/sao_felix_hillside_and_nature/232862i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta do Salgueiro

Ligging: midden in het natuurpark van de Douro, tegen de 
Spaanse grens (Salamanca op 118 km). Geniet van de adem-
benemende vergezichten tijdens een wandel- of fietstocht 
langs de schilderachtige Douro-rivier.
Transport: per auto: 1.688  km (Brussel), 1.385  km (Parijs), 
1.882  km (Amsterdam). Luchthaven Salamanca (Spanje) op 
135  km en Porto op 243  km. Treinstation Pocinho op 50  km. 
Bushalte (naar Porto en Lissabon) op 1,5 km.
Faciliteiten: eigenares Margarida heet u welkom in haar heren-
huis op een domein van 1 ha. Verzorgd ontbijtbuffet, buiten bij 
mooi weer. Restaurant voor het halfpension. Buitenzwembad 
met ligstoelen (zoetwater, open mei-oktober naargelang het 
weer). Ter plaatse worden unieke belevenissen voorgesteld, 
zoals een confituurworkshop, kookateliers, druivenoogst 
(oktober-november) en wandel- en fietstochten langs de rivier.
Kamers: 8  themakamers met terras en parket of tegelvloer, 
ingericht met antiek meubilair. 7 Standaardkamers (18-20 m², 
bad of douche, max. 3 personen) of 1 suite (30 m², bad, max. 
3  volwassenen of 2  volwassenen en 2  kinderen, slaapbank). 
Alle kamers kijken uit op de tuin of het terras. Extra bed (3de 
volwassene) in beide types: € 32/nacht. Tweepersoonskamer 
voor alleengebruik.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag 
(3 gangen, bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 5 jaar overnacht gra-
tis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).

Charmante quinta, met passie gerund door de eigenares 
Margarida Guerra Junqueiro. Ideaal om te onthaasten en met 
volle teugen van de feeërieke natuurpracht te genieten.

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0086 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta ligt in het afgebakend wijngebied van 
de Douro; deze regio is bijzonder mooi in de lente wanneer de 
amandelbomen in bloei staan. Een prachtig tafereel...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Boticas Hotel Art & Spa

Ligging: in het midden van de natuur waar u tot rust komt. 
Maak wandeltochten in het Peneda-Gerês National Park. De 
thermale baden van Carvalhelhos liggen op 7 km. Een ideale 
ligging tussen Chaves (een historisch plaatsje met musea, 
monumenten en een rijke keuken) en Vidago (bekend kuuroord).
Transport: per auto: 1.762  km (Brussel), 1.457  km (Parijs), 
1.983 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 152 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. In restaurant Abstract is de 
keuken gebaseerd op lokale producten. Er is een uitgebreide 
wijnkaart. Verwarmd binnenzwembad, bubbelbad, sauna, 
Turks bad (gratis), massages (betalend). Panoramisch buiten-
zwembad (april-september) op het dak, poolbar voor lichte 
maaltijden en snacks.
Kamers: 44 comfortabele en modern ingerichte kamers (22 m²). 
Standaardkamers (max. 2 personen, zicht op het dorp of de 
binnenplaats) of superior kamers (max. 3 personen, zicht op de 
tuin, extra bed 3de volwassene € 34/nacht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag 
(volwassene), € 15/dag (kind t/m 11 jaar) (3 gangen, bediening 
aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de superior kamers: 
1 kind van 4 t/m 11  jaar op de kamer van de ouders betaalt 
€  14/nacht, 1  kind van 12  t/m 17  jaar betaalt €  28/nacht. 
Inclusief ontbijt.
Bonus: welkomstdrankje.

Cosy, eigentijds adresje, ideaal om te combineren met Porto 
en de Douro. Vele faciliteiten. Adembenemend uitzicht vanuit 
het restaurant en een verzorgde lokale keuken.

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0099 N1
• Gratis nachten

Boticas
In de bergachtige regio Barroso waar runderen worden gefokt. 
Ook bekend is de 'Vinho dos Mortos' (de wijn van de doden) 
en het 'heilige water' van de thermale baden van Carvalhelhos.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/quinta_do_salgueiro/234391i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/boticas_hotel_art_--_spa/236673i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Axis Ofir Beach

Ligging: bekoorlijk gelegen tussen de elegante duinen, het natuurpark met de 
prachtige pijnboombossen en de gracieuze rivier Cávado. Het zandstrand van 
Praia de Ofir ligt op 150 m en is bereikbaar via de tuinen van het hotel. In de 
omgeving bezoekt u Povoa de Varzim op 15 km, Viana do Castelo op 30 m, Porto 
op 50 km.
Transport: per auto: 1.900 km (Brussel), 1.587 km (Parijs), 2.084 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 42 km.
Faciliteiten: in restaurant Atlântico, op de derde verdieping gelegen, dineert 
u met zicht op het strand en de Atlantische Oceaan. De chef bereidt zowel 
lokale Portugese specialiteiten als internationale gerechten. Hier neemt u ook 
het ontbijtbuffet. In het aangename buitenzwembad (open mei-oktober) met 
kinderzwembad is het heerlijk vertoeven voor jong en minder jong. Ligzetels 
en parasols staan gratis ter beschikking. Buitenspeeltuin voor kinderen. Kleine 
fitness en bowling (betalend). Een wandelingetje door de tuin brengt u hele-
maal tot aan het zandstrand van Praia de Ofir.
Kamers: 191 hedendaagse kamers met balkon (21-25 m², max. 3 personen) voor-
zien van alle comfort. De grote lichtinval zorgt voor een aangenaam ruimtelijk 
gevoel. Naar keuze reserveren we voor u een kamer met zicht op het pijn-
boombos, zicht op de tuin of met zeezicht. Ruimere junior suites met zeezicht 
(32 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen). Extra bed (3de 
volwassene): vanaf € 48/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 20/dag (volwassene), 
€ 10/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, vast menu met bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (zicht op pijnboombos/tuinzicht/zeezicht) 
of 2 kinderen (junior suites) van 5 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders vanaf 
€ 34/nacht (inclusief ontbijt)
Bonus: bij min. 7 nachten: 1 gratis diner (exclusief dranken) (uitgez. 12/04/22-
17/04/22) (niet cumuleerbaar met Uw voordeel).

Hedendaags viersterrenhotel met 
moderne kamers, een uitnodigend buiten-
zwembad en een goede keuken. Fraaie 
ligging tussen de duinen en het pijnboom-
bos. Familievriendelijk adresje aan de 
bevallige kust van Noord-Portugal. Vanaf 
het restaurant, op de derde verdieping 
gelegen, geniet u van het prachtige uit-
zicht op de oceaan.

Portugal

Noord-Portugal

im
pr

es
si

e

UW VOORDEEL NPTV0111 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Fão-Esposende
Destijds een vooraan-
staande vissershaven 
en de vissersactivi-
teiten zijn nog steeds 
belangrijk voor deze 
badplaats. De kust-
lijn die loopt tot in Ofir wordt beschouwd 
als één van de mooiste kuststreken van 
Noord-Portugal. Bij laagwater steken de 
rotsen boven zee uit. Dit niet te missen 
natuurverschijnsel die door hun formaat 
de cavalos de Fão worden genoemd, levert 
mooie vakantiekiekjes op.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/axis_ofir_beach_/236649i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vila Galé Collection Douro

Ligging: prachtig gelegen, met zicht op de wereldbekende Douro-vallei. Het 
unieke landschap, met de in de zomermaanden groene wijngaarden die in de 
herfst vuurrood kleuren, is erkend als Unesco-Werelderfgoed. In deze streek 
liggen de wijngaarden in terrasvorm langs de rivier, wat voor prachtige ver-
gezichten zorgt. De brug die u naar Regua brengt ligt vlakbij (aan de overkant 
van de rivier). Wandel- en fietsroutes vanaf het hotel.
Transport: per auto: 1.781 km (Brussel), 1.478 km (Parijs), 1.986 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 121 km, Lisboa op 348 km.
Faciliteiten: recent viersterrenhotel met prachtige uitzichten over Regua, de 
rivier en de wijnterrassen. Inkom en receptie. In restaurant Inevitavel (open 
voor lunch en diner) kan u genieten van een verzorgde maaltijd terwijl u uitkijkt 
op de Douro en de wijnranken. Bar met uitgebreide wijnkaart. Leuk buiten-
zwembad met ligstoelen, parasols en bubbelbad. Gratis gebruik van de Spa 
Satsanga met binnenzwembad, Turks bad, Vichy douche (9-21 uur). Massages en 
behandelingen (betalend). Nep Kids Club. Garage: vanaf € 7,50/24 uur.
Kamers: de 38 comfortabele kamers genieten allemaal van een prachtig rivier-
zicht. Moderne inrichting met oog voor detail. Standaardkamers (19 m², max. 
2 personen) of familiekamers (22 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 
2  kinderen, sofabed). Extra bed (3de volwassene) in een familiekamer: 30% 
korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 23/dag (3 gangen, vast 
menu met bediening aan tafel of buffet naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Familievriendelijk hotel in de Dourovallei 
dat over fantastische panorama's en 
talrijke faciliteiten beschikt. Breng een 
bezoek aan een van de talrijke wijn-
boerderijen in de buurt en ontdek de vele 
verrassende wijnen uit deze prachtige 
regio. De Dourovallei staat niet voor niets 
bekend als 'de betoverende vallei'. Een 
adresje voor levensgenieters!

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0100 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Lamego
De kerk van het kloos-
ter Convento de Santa 
Cruz, met uitzicht op 
de stad, is bijzonder de 
moeite waard. Nog een 
toeristische trekpleis-
ter die u niet mag missen is het Museu de 
Lamego. Lamego is gelegen aan de oevers 
van de Douro en biedt u de gelegenheid 
om verschillende uitstapjes in de 
omgeving te maken en te genieten van de 
prachtige uitzichten over de uitgestrekte 
valleien waar de Portwijn vandaan komt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/vila_gale_collection_douro/235743i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Douro Palace Resort & Spa

Ligging: in Santa Cruz do Douro, een van de talrijke gehuchtjes van Baião, 
dat bestaat uit een aaneenschakeling van kleine, groene dorpjes aan de rivier. 
De Dourostreek is gekend voor de wijnen en de mooie natuur. Proef zeker eens 
de lokale wijnen in een van de talrijke wijnkelders. Maak een boottochtje op 
de rivier en bezoek het mooie stadje Amarante, het klooster van São Gonçalo 
(25 km) en uiteraard Porto (82 km).
Transport: per auto: 1.850 km (Brussel), 1.548 km (Parijs), 2.047 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 101 km.
Faciliteiten: aan de receptie kan u terecht voor het reserveren van excursies, 
boottochtjes, een bezoek aan een wijnkelder,... Er zijn 3 bars: de Tertulia Bar op 
de vijfde verdieping met een fenomenaal uitzicht op de Dourorivier, de São João 
Bar met poolbiljart, en de Eira's Bar bij het zwembad (open volgens de weers-
omstandigheden). In restaurant Eça staan lekkere, verse en lokale gerechten 
op de kaart. De spa (betalend) biedt een brede waaier aan behandelingen en 
sauna, Turks bad, binnenzwembad, bubbelbad,... Buitenzwembad (15/05-15/10) 
met ligstoelen en kinderbadje. Speelzone voor de kinderen. Babysit, kapper,...
Kamers: een totaal van 60 kamers (max. 3 personen, extra bed (3de volwassene) 
vanaf € 48/nacht) met een strakke, rustgevende inrichting en veel lichtinval 
dankzij de grote ramen. Ze beschikken allemaal over badjassen en pantoffels, 
make-upspiegels en een balkon. Naar keuze: standaardkamers met zicht op de 
tuin of op de Douro (25 m²) of suites (29 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 35/dag (volwassene), 
€ 18/dag (kind 9 t/m 12 jaar) (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 8 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension), 1 kind van 9 t/m 12 jaar vanaf 
€ 38/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden. 55+: bij min. 3 nachten voucher 
t.w.v. € 40/kamer te gebruiken in het restaurant (niet cumuleerbaar met Uw 
voordeel).

Dit trendy hotel biedt een unieke ervaring 
van comfort, service en ontspanning in 
een relaxte sfeer. Verschillende bars, een 
goed restaurant, een riante spa en een 
uitnodigend, hedendaags kader. Dit alles 
in een mooie, groene omgeving uitkijkend 
op de Dourorivier. U komt hier helemaal 
tot rust en geniet met volle teugen.

Portugal

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0027 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Santa Cruz do Douro (Baião)
Santa Cruz do Douro is 
de naam van het kleine 
gehucht waar u verblijft 
en dat deel uitmaakt 
van Baião. Lekkere wij-
nen, een verbluffende 
natuur waar de betoverende Douro door-
stroomt, en totale relaxatie zijn de troeven 
van deze regio, die nog niet overspoeld is 
door toeristen. U kan in de omgeving ook 
diverse watersporten beoefenen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/douro_palace_resort_--_spa/234472i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Douro Royal Valley

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

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

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0090 X1
• Vroegboekvoordelen

Pala (Baião)
Het dorpje Pala behoort 
tot de gemeente Baião, 
een plaats met een 
rijke geschiedenis. 
In de 10de eeuw her-
overde de christelijke 
krijger Arnaldo de Bayan deze regio op de 
Moren, vandaar de naam Baião. Pala ligt 
op de noordelijke oever van de Douro, de 
rivier die dwars door de regio stroomt en in 
Porto uitmondt in de Atlantische Oceaan.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/douro_royal_valley/234496i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta Dom Sapo

Ligging: in een landelijk, rustgevend kader, vlak bij het dorpje 
Cardielos dat midden in het groen ligt, op amper 9 km van het 
stadje Viana do Castelo (stranden). Te bezoeken in de streek: 
Ponte de Lima (30  km), gezellig met een klein historisch 
centrum, Braga (60 km) dat wel eens het Rome van Portugal 
wordt genoemd, het natuurpark Peneda-Gerês en Guimarães 
(76 km).
Transport: per auto: 1.960  km (Brussel), 1.660  km (Parijs), 
2.160 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 70 km.
Faciliteiten: de ontbijtruimte bevindt zich in een apart 
gebouw, samen met de loungebar, een klein salon (met televi-
sie) en een ontspanningsruimte om een boek te lezen of een 
gezelschapsspelletje te spelen. De paviljoenen zijn omgeven 
door een grote tuin, waar het klein zwembad is ondergebracht. 
U beschikt er over gratis ligstoelen en parasols. Op het domein 
staan 2 gemeenschappelijke kitchenettes ter beschikking van 
de gasten. U maakt gratis gebruik van het tennisplein.
Kamers: de 10  ruime kamers (42 m², max. 3 personen) heb-
ben een apart salon en zijn gelegen op het gelijkvloers. De 
decoratie is eenvoudig, maar met voldoende comfort. Uw 
kamer is uitgerust met een terras dat uitgeeft op de tuin. Extra 
bed (3de volwassene): € 29/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting.

U verblijft in een mooie, typisch Portugese hoeve met een uit-
gestrekte tuin en klein zwembad. U profiteert van een rustige 
locatie, én centraal om Noord-Portugal te bezoeken.

Noord-Portugal

UW VOORDEEL NPTV0006 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Cardielos (Viana do Castelo)
Viana is een goed bewaard historisch stadje, aan de monding 
van de Lima met een breed strand, omringd door groene heu-
vels. In het centrum treft u winkeltjes, restaurants en terrasjes.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Furadouro Boutique Hotel Beach & Spa

Ligging: schitterende locatie aan het strand van Furadouro. 
Talrijke winkels, terrasjes en snackbars op wandelafstand. Op 
3 km van het carnavalstadje Ovar, en op 50 km van Porto. In de 
omgeving: het romantisch kasteel Santa Maria da Feira en het 
levendige kuststadje Torreira.
Transport: per auto: 1.909  km (Brussel), 1.607  km (Parijs), 
2.106 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 61 km.
Faciliteiten: frisse, witte tinten zetten de toon. In het 
restaurant Cardo wordt u een lekker ontbijtbuffet voorgezet, 
hier neemt u ook de lunch en het diner. Het uitzicht op de 
oceaan is vanuit het restaurant bijzonder mooi. Bar Sal is een 
trendy wijnbar met lekkere tapas. Spa (toegang vanaf 16 jaar, 
badmuts verplicht) met o.m. sauna, Turks bad, verwarmd 
binnenzwembad en verschillende behandelingen. Privéparking: 
vanaf € 10/24 uur (beperkt).
Kamers: 24  elegante kamers (max. 2  personen) en 3  suites 
(tegelvloer). Standaardkamers (22 m²) met land- of oceaanzicht 
of ruimere premium kamers (24 m²) met land- of oceaanzicht. 
Alle kamers hebben eenzelfde moderne designlook. Suites met 
landzicht (35 m², max. 2 volwassenen en 1 kind, op het gelijk-
vloers).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag 
(volwassene), € 25/dag (kind t/m 12  jaar) (3 gangen, keuze-
menu).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de suites met landzicht: 
1  kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de ouders vanaf 
51/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: 20% korting op de behandelingen in de spa.

Kleinschalig hotel dat rust en klasse uitstraalt. Het interieur 
is strak en modern, gekoppeld aan maximaal comfort en een 
gepersonaliseerde service. Uitstekende ligging.

Portugal

Centraal-Portugal

UW VOORDEEL CPOV0017 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Furadouro (Ovar)
Dit gehuchtje is vooral geroemd om zijn strand. Het maakt deel 
uit van het nabijgelegen Ovar, voornamelijk bekend om zijn 
jaarlijks kleurrijk carnaval.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/norte_de_portugal/quinta_dom_sapo/235303i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/furadouro_boutique_hotel_beach_--_spa/235046i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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You and the Sea Apartments

Ligging: schitterende ligging aan de Atlantische kust. U heeft directe toegang 
(een kleine 5 minuten wandelen) tot het prachtige Praia do Sul-strand, het 
grootste strand in Ericeira. Van hieruit kan u de badplaats en omgeving in al 
zijn verscheidenheid ontdekken. Er is voor ieder wat wils: surfen, een dagje 
luieren aan het strand, wandelen in de natuur, een culturele uitstap maken, 
proeven van de lokale keuken,... Breng een bezoek aan Sintra met zijn kleurrijke 
paleizen (op 20 km) of Lissabon met zijn heerlijke Pastéis de Nata (op 40 km).
Transport: per auto: 2.071 km (Brussel), 1.760 km (Parijs), 2.268 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 50 km, Porto op 326 km.
Faciliteiten: in het gezellige restaurant Jangada geniet u van het ontbijtbuffet 
(richtprijs € 12,50/persoon, ter plaatse te betalen). Rust vindt u aan het over-
dekte zwembad (de grote ramen staan open in de zomer) met ligweide of in 
de uitnodigende spa met sauna en hamam. Massages op aanvraag (betalend). 
Speeltuin voor de kinderen. U kan deelnemen aan talrijke activiteiten (betalend, 
ter plaatse te regelen): surflessen, pottenbakken, wijnproeverijen,...
Appartementen: de 35 recente studio's en appartementen liggen verdeeld over 
4  bijgebouwen en zijn voorzien van een volledig uitgeruste keuken en een 
gemeubeld privébalkon. Ze werden smaakvol ingericht, met oog voor detail en 
leuke boho-chic decoraties die naar de oceaan verwijzen. We reserveren voor u 
een studio (75 m², max. 2 volwassenen), een T1 appartement (115 m², 1 aparte 
slaapkamer, max. 2  volwassenen en 1  kind), een T2  appartement (160  m², 
2 aparte slaapkamers, max. 4 volwassenen en 1 kind) en een T3 appartement 
(200 m², 3 aparte slaapkamers, max. 6 volwassenen en 1 kind).
Inbegrepen: dagelijkse schoonmaak, dagelijks vervanging badlinnen, 2x per 
week vervanging bedlinnen.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de T1, T2, T3: 1 kind van 3 t/m 12 jaar in 
het appartement van de ouders betaalt € 34/nacht (ontbijt niet inbegrepen).

Deze ruime studio's en appartementen 
met hotelservice hebben alles in huis 
om uw vakantiewensen te vervullen: een 
trendy en eigentijds interieur, mooi zee-
zicht en een eigen balkon. U logeert hier 
in de nabijheid van de oceaan, het strand, 
de natuur en cultuur. Een gezinsvriendelijk 
adresje met prima faciliteiten op 40 km 
van Lissabon.

Centraal-Portugal

FIETSEN
∙ 3 nachten in een 

T1 (bezet door 2 pers.) 
of T2 (bezet door 4 pers.) appartement

∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ fiets voor 1 dag
∙ 1x 3 gangendiner met 1 drankje 

inbegrepen (restaurant Jangada)

UW VOORDEEL CPOV0046 N1
• Vroegboekvoordelen

Ericeira
Dit kleine badplaatsje 
met mooie stranden 
aan de Atlantische kust-
lijn is een traditioneel 
vissersdorp, maar 
ook het mekka voor 
surfers. Ericeira is immers het eerste 
officiële surfreservaat van Europa, met 
golven voor elk niveau. Een gezellig dorpje 
boven op een klif en in de restaurants is 
het culinair genieten van heerlijke vis- en 
schaaldiergerechten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/you_and_the_sea_apartments/236521i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta da Palmeira Country House Retreat & Spa

Ligging: diep in het binnenland in het groene hart van Centraal-Portugal in 
een authentiek berggebied, met name in Cerdeira, dat behoort tot Arganil. Het 
hotel kijkt uit op de omliggende vallei. Bezoek in de buurt het mooie leisteen-
dorpje Podião. Een goede ligging ook om de streek Beiras te ontdekken met 
o.m. de gastronomische stad Viseu, de historische universiteits   stad Coimbra 
en het paleis en het bospark van Serra do Buçaco. U bevindt zich op 30 km 
van de bergketen Serra da Estrela (wintersporten). Wandel in het beschermde 
natuurgebied Mata da Magaraca, of ga mountainbiken, kanoën, rotsklimmen,... 
of zwemmen in de Alvarivier. Porto ligt op 1u45 rijden.
Transport: per auto: 1.833 km (Brussel), 1.530 km (Parijs), 2.031 km (Amsterdam). 
Luchthaven Porto op 171 km.
Faciliteiten: de inrichting is warm, stijlvol en luxueus. Er is een gezellige 
loungebar waar u iets kan drinken. De keuken is voortreffelijk: een mix van 
Portugees en internationaal. Heerlijk ontbijt met verse producten, 's avonds 
een culinair verrassingsmenu met keuze, een wijnkaart met enkele topwijnen 
en regelmatig culinaire workshops. Mooie tuin, intieme terrasjes, een grote 
patio en een zoutwater buitenzwembad met honesty bar (ligstoelen en hand-
doeken aanwezig). Spa (ter plaatse te betalen - voor privégebruik, kan vooraf 
gereserveerd worden) met binnenzwembad, sauna, bubbelbad en stoombad. 
Behandelingen en massages (betalend). Mountainbikes (€ 25/dag).
Kamers: 8  kamers (badjassen en pantoffels, houten vloeren, dagelijks een 
flesje water): standaardkamers (22 m², geen badjassen, airconditioning, max. 
2  personen), 4  junior suites (35  m², felle kleuraccenten, max. 3  personen) 
of premium junior suites (40 m², heldere kleuren, max. 3  personen) in het 
hoofdgebouw en 4  superior kamers (28 m², max. 3  personen, terras volgens 
beschikbaarheid) in het bijgebouw. De junior suites zijn stijlvol met elegante 
meubels, telkens met een individuele touch, maar met eenzelfde comfort, luxe 
en huiselijkheid. Extra bed (3de persoon): € 60/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag (3 gangen, keuze-
menu).
Kinderen: kinderbedje: € 29/nacht (uitgez. standaardkamers).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Dit landhuis uit 1890, omgeven door 
sinaasappel- en olijfbomen, is een plaatje. 
Binnen heerst een warme sfeer van 
gezelligheid en smaakvolle luxe. Mooie 
tuin met zwembad, uitzonderlijk zicht 
op de bergen, heerlijk terras, hartelijke 
service, een splinternieuwe spa... 

Portugal

Centraal-Portugal

ONTDEKKING
∙ 3 nachten in een junior suite
∙ ontbijtbuffet
∙ 1 fles champagne op de kamer
∙ 1 begeleide wandeling in Coimbra 

(ca. 2 uur, Engelstalige gids, transfers 
niet inbegrepen)

UW VOORDEEL CPOV0019 X1
• Vroegboekvoordelen

Arganil
Een klein, gemoedelijk 
dorpje dat gelegen is in 
het binnenland, in het 
centrum van Portugal. 
Dit plaatsje bevindt 
zich in de uitlopers van 
de Serra da Estrela. De rivier Alva loopt 
voor een groot gedeelte op het grond-
gebied van dit dorpje om dan verderop de 
noordgrens van Arganil af te bakenen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/quinta_da_palmeira_country_house_retreat_--_spa/232970i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cooking and Nature Emotional Hotel

Ligging: omzoomd door het natuurpark Serras de Aire e 
Candeeiros. Excursies: de grotten Mira d'Aire op 10  min. 
rijden, het laatgotische klooster van Batalha op 17  km, het 
bedevaartsoord Fátima op 20 km. Nazaré, met 's werelds hoogste 
golven, is favoriet bij surfers (op een halfuurtje rijden).
Transport: per auto: 1.954  km (Brussel), 1.652  km (Parijs), 
2.152 km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 117 km.
Faciliteiten: lobby, receptie en diverse knusse salons. Tuin met 
buitenterras en honesty bar. Het restaurant serveert dagverse 
gerechten met lokale ingrediënten en kruiden uit eigen tuin. 
Kooklessen op aanvraag. Buitenzwembad en plonsbad voor 
kinderen (mei-oktober). D'Aire wellness met binnenzwembaden, 
relaxatieruimte. Massages en behandelingen (betalend). Gratis 
fietsen (volgens beschikbaarheid). In de omgeving: wandel- en 
fietsroutes, ezeltochten, paardrijden.
Kamers: 12  kamers (35  m²), die 12  verschillende emoties 
oproepen in het hoofdgebouw en 11 nieuwe kamers The Nest, 
in een bungalow op 200 m.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet voor kamers in het 
hoofdgebouw, een ontbijtmand voor kamers in de bunga-
low). Halfpension: € 35/dag (volwassene), € 12/dag (kind t/m 
11 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel) (uitgez. zondag).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 4 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders betalen elk € 34/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Een uniek concept in samenhang met de omringende natuur. 
De kamers zijn harmonieus geïntegreerd in de omgeving. 
Design, ecologie en gezonde voeding staan centraal.

Centraal-Portugal

UW VOORDEEL CPOV0028 X1
• Gratis nachten

Alvados
Piepklein dorpje in het vredige binnenland, volledig omge-
ven door glooiende heuvels, olijfgaarden en boerderijtjes. Dit 
authentiek stukje Portugal staat garant voor groene rust.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

Casa da Cisterna

Ligging: in de Dourovallei op 23 km van de rivier. De Casa ligt 
binnen de oude kasteelmuren van Castelo Rodrigo.
Transport: per auto: 1.722  km (Brussel), 1.421  km (Parijs), 
1.918 km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 248 km.
Faciliteiten: gezellige woonkamer/salon met televisie, 
dvd-speler, bibliotheek. Eetkamer voor het ontbijt, diner en 
picknick zijn mogelijk op aanvraag. Bij mooi weer kan u ook 
buiten tafelen op het balkon met wondermooi panorama. Er 
is een mooie tuin met klein buitenzwembad, ligstoelen en 
parasols. De uitbaters Ana Berliner en Antonio Monteiro zullen 
u graag helpen met het plannen van uw excursies (ezeltochtje, 
picknickmand, een nachtelijk bezoek aan de prehistorische 
gravures in de Côavallei,...). Gratis parkeren in de buurt.
Kamers: slechts 9 knappe kamers voor max. 2 personen (met 
parket): rabirruivo (12 m², op het gelijkvloers in het bijgebouw), 
andorinhão (15 m², in de tuin) en suites noitibo (27 m², met 
mezzanine en terras, in de tuin). Elke kamer/suite verrast door 
zijn originele, hippe inrichting. Op aanvraag: haardroger, koel-
kastje en open haard.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje: € 5/nacht.
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Charmante B&B voor zij die graag cultuur, gastronomie, natuur 
en rust wensen te combineren. Trendy interieur in de kamers. 
U wordt er gastvrij ontvangen door Ana en Antonio.

Centraal-Portugal

UW VOORDEEL CPOV0031 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Figueira de Castelo Rodrigo
Pittoresk dorpje in een groen landschap nabij de Dourovallei 
en de Spaanse grens. Het kasteel speelde een voorname rol in 
de herovering van Portugal op de Spanjaarden in 1664.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/cooking_and_nature_emotional_hotel/234901i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/casa_da_cisterna/236201i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Convento da Sertã

Ligging: in het groene hart van Portugal, in een uitgestrekt bosgebied. Sertã 
is gelegen tussen 2  beken, de Sertã en de Amioso, in de nabijheid van de 
mooie, kronkelende rivier Rio Zêzere met zijn stuwmeren. De ligging is perfect 
om de natuur, geschiedenis, cultuur en gastronomie van deze ongerepte, 
niet-toeristische streek te ontdekken. Er zijn bewegwijzerde wandel- en 
fietsroutes en talrijke watersportmogelijkheden. Bezoek Tomar, de stad van 
de Tempeliers met het Convento de Cristo-klooster, een van de belangrijkste 
Portugese renaissancebouwwerken (49 km). Het bedevaartsoord Fatima ligt op 
77 km.
Transport: per auto: 1.881 km (Brussel), 1.580 km (Parijs), 2.077 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 183 km, Porto op 204 km.
Faciliteiten: lobby en receptie; vraag naar de wandelroutes en de ambach-
telijke workshops (over kaas bijvoorbeeld) die u hier kan reserveren. Bar met 
snacks. U start de dag met een verzorgd regionaal ontbijtbuffet met vers fruit 
en huisgemaakt gebak. 2 Restaurants: Ponte Velha vlak naast het hotel gelegen 
(uitgebaat door dezelfde familie) en Santo Amaro op 5 minuten wandelen (lunch 
en diner). Prachtig gerenoveerde kapel. Klein zoutwaterzwembad. Aangename 
tuinen aan de rivier, en een speelzone voor de kinderen (op 100 m van het 
hotel). Massages op aanvraag (betalend).
Kamers: de 25 verzorgde kamers zijn smaakvol ingericht met oog voor detail 
en kijken uit op de rivier of de tuin. We reserveren voor u een classic kamer 
(18 m², extra bed (3de volwassene) vanaf € 36/nacht) met een veranda (overdekt 
balkon) waar u 's avonds kan genieten van het uitzicht bij een glaasje wijn. Bad 
of douche (meestal) en houten vloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (volwassene), 
€  23/dag (kind t/m 10  jaar) (aperitiefhapje, 5  gangen vip keuzemenu met 
bediening aan tafel, wijn en koffie inbegrepen).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje met plaatselijk gebakje. Upgrade volgens 
beschikbaarheid.

Een 17de-eeuws klooster werd 
omgebouwd tot een modern Boutique 
hotel. Oud en nieuw gaan hier naadloos 
hand in hand. Dit uniek logeeradresje is 
omgeven door een schitterende natuur 
die uitnodigt tot wandelen en fietsen. U 
komt hier beslist tot rust. Anderzijds is dit 
hotel ook een ideale uitvalsbasis voor een 
actieve, sportieve vakantie.

Portugal

Centraal-Portugal

DINING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje met plaatselijk 

gebakje
∙ 1x lunch of diner (5 gangen vip 

keuzemenu, aperitief, 1 glas rode en 
1 glas witte wijn inbegrepen)

∙ 1x afternoon tea of koffie
∙ kaart met 7 wandelroutes en kaart 

met 4 routes om de regio per auto te 
verkennen

UW VOORDEEL CPOV0032 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Sertã
Serta is een vredig 
en heerlijk rustig 
vakantieplaatsje, weg 
van de platgetreden 
paden. Het leven is 
er minder stresse-
rend en gejaagd, maar niettemin zijn 
alle faciliteiten er aanwezig. Er zijn veel 
verborgen schilderachtige plekjes te ont-
dekken, net zoals mooie rivierstrandjes en 
een historisch patrimonium.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/convento_da_serta/232987i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com340

HHH CHARME

FR
EEP FR
EE

€

Alegre Hotel Bussaco

Ligging: op 400 m van de thermen van Luso. U verblijft nabij 
het natuurgebied en het gebergte van Buçaco en kan heel 
wat excursies maken in deze schitterende streek. U bezoekt 
in de eerste plaats het koninklijk jachtslot en het magische 
bos (105 ha) van Buçaco. Luso is eveneens een leuke uitvals-
basis om de omliggende steden Viseu, Coimbra en Aveiro (het 
Venetië van Portugal) te bezoeken.
Transport: per auto: 1.861  km (Brussel), 1.558  km (Parijs), 
2.066  km (Amsterdam). Luchthaven Porto op 117  km, Lisboa 
op 222 km.
Faciliteiten: lobby in art-nouveaustijl, waar u hartelijk wordt 
ontvangen door de eigenaar, de h. Alegre. Hij kent de streek 
op zijn duimpje en geeft u graag tips voor o.m. restaurants 
en bezienswaardigheden. Het restaurant is open van 01/05-
30/09. Riante tuin, aangenaam buitenzwembad met ligstoelen. 
Talrijke behandelingen en massages zijn mogelijk in de Malo 
Clinic Termas Luso op 400 m (prijzen en reserveringen aan de 
hotelreceptie). Afgesloten privéparking of gratis parkeren in 
de straat.
Kamers: 18  kamers op de 2de en 3de verdieping met een 
klassiek interieur (17-22 m², max. 3 personen, extra bed (3de 
persoon): vanaf € 21/nacht). Ze zijn eerder eenvoudig, maar 
combineren prima comfort met de authenticiteit van het mooie 
historische pand.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Ongedwongen logeeradresje in een historisch pand. U wordt 
ondergedompeld in de bijzondere sfeer, cultuur en geschiede-
nis van Luso met zijn vermaarde thermen. Onvergetelijk!

Centraal-Portugal

UW VOORDEEL CPOV0041 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Luso
Een typisch, gezellig vestingstadje op 26 km van de universi-
teitsstad Coimbra. Luso is één van de bekendste kuuroorden in 
Portugal en ligt vlak bij het Serra do Buçaco-gebergte.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/centro_portugal/alegre_hotel_bussaco/234456i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta do Tagus Village

Ligging: de Quinta is heerlijk rustig gelegen, uitgevend op de Taag-rivier, 
omgeven door een prachtige natuur, ver van de drukte. De brug Ponte 25 Abril 
(gebouwd in 1966 en genoemd naar de Portugese revolutie) brengt u van Almada 
tot in Lissabon. Deze brug is een absolute blikvanger die doet denken aan de 
Golden Gate Bridge in San Francisco. Bezoek eens de stadjes Porto Brandão op 
4 km (van hieruit neemt u de ferry naar de historische Belémwijk met belang-
rijke toeristische bezienswaardigheden), en Trafaria eveneens op 4 km gelegen. 
Op 16 km wacht u het mooie Costa da Caparica-strand met talrijke strandbars 
en surfscholen. Quinta do Tagus is een leuke uitvalsbasis om per auto of per 
trein Lissabon, Sintra (40 km) en de populaire badsteden Cascais en Estoril te 
bezoeken.
Transport: per auto: 2.054 km (Brussel), 1.751 km (Parijs), 2.259 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 22  km. Haven Cacilhas op 10  minuten rijden (ferry-
verbinding met Lissabon (Cais do Sodre, duur: 10 minuten) tot 1 uur 's nachts).
Faciliteiten: een geliefde topper in ons aanbod! Lobby en receptie, waar u o.m. 
een romantische boottocht kan boeken. Lekker eten is hier een absolute troef. 
Geniet in het Mediterraans restaurant van een prachtig uitzicht op de Taag en 
Lissabon - vergeet zeker niet uw tafeltje te reserveren. Buitenzwembad met 
ligstoelen uitkijkend op de Taag en Lissabon.
Kamers: met niet meer dan 18  kamers is intimiteit hier verzekerd. Ze zijn 
verzorgd en individueel ingericht, zowel comfortabel als gezellig (voor max. 
2 personen, vloerverwarming). We reserveren voor u 4 kamertypes naar keuze: 
een kamer met terras en zicht op de Taag, een kamer met uitkijk op de patio, 
een kamer met uitzicht op de tuin, het zwembad of de Taag, de 3 types 20 m², 
of een deluxe suite met adembenemend rivierzicht (35 m²).
Maaltijden: logies en ontbijt (bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomstdrankje.

Een kleinschalig en geraffineerd logeer-
adresje met een superlekkere keuken 
en een werkelijk prachtig, panoramisch 
uitzicht over de schitterende Taagrivier 
en de stad Lissabon. Echt een typisch, 
romantisch adresje waar u heerlijk ver-
wend wordt dankzij de persoonlijke ser-
vice. Dit is puur genieten! Een juweeltje...

Portugal

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL CPOV0044 X1
• Vroegboekvoordelen

Almada
Almada ligt aan de zui-
delijke oever van de 
Taag en biedt zonder 
twijfel de beste uitkijk-
punten over de stad 
Lissabon. De mooiste 
belvedères vindt u bij het kasteel, de 
panoramische lift van Boca do Vento en 
in het bijzonder het Christusbeeld, dat in 
1959 is opgericht. Noemenswaard is ook 
de bijzonder lekkere streekgastronomie 
met overheerlijke 'caldeiradas', stoof-
potjes met verse vis.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/quinta_do_tagus_village/236483i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Evidência Belverde

Ligging: op 6 km van het strand Fonte da Telha. Een ideale uitvalsbasis om 
zowel Lissabon te ontdekken (op 25 km) als de kuststeden Estoril en Cascais, 
en het lieflijke Sintra. Ga een strandwandeling maken aan de Costa da Caparica 
op 16 km. Talrijke watersportactiviteiten zijn mogelijk, surfschool Essencia in 
Charneca da Caparica (9 km). Boottochtjes vanuit Setubal om dolfijnen te spot-
ten zijn boekbaar aan de hotelreceptie. Of neem in Setubal de ferry naar het 
strand van Comporta. Wandelen in het natuurpark Serra da Arrábida, een van de 
mooiste plekjes in Portugal. De Cristo-Rei, een groot standbeeld van Christus, 
in Almada (16 km); winkelen kan er in het Almada Forum shoppingcentrum.
Transport: per auto: 2.061 km (Brussel), 1.759 km (Parijs), 2.256 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 31 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Bar. Restaurant The 19 voor ontbijt, lunch en 
diner. Zalig buitenzwembad met zitzakken om te loungen en barservice (snacks). 
Spa met binnenzwembad, bubbelbad en stoombad (betalend).
Kamers: de 71 knappe, ruime kamers met balkon zijn voorzien van alle comfort. 
Standaardkamers (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind), kamers met zicht op de 
tuin (40 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of ruime familiekamers (75 m², max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 22/dag (volwassene), 
€ 11/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel) (uitgez. 24/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de familiekamers: 2  kinderen t/m 
12  jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief  ontbijt). 
Standaardkamers en kamers met zicht op de tuin: 1 kind van 4 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 34/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje (Portugees likeurtje). Bij min. 4 nachten: fles wijn.

Een ideaal verblijfshotel aan de kust van 
Lissabon, trendy met een designtoetsje. 
De hoofdstad ligt op amper 25 km, Sintra, 
Estoril en Cascais op een halfuurtje rijden. 
De stranden van de Costa da Caparica zijn 
vrij authentiek gebleven. Boek dit vier-
sterrenhotel met ruime kamers en trek 
eropuit. Leuk adresje, ook voor families 
met kinderen!

Kust van Lissabon

ONTDEKKING
∙ 7 nachten in een standaardkamer
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje (Portugees likeurtje)
∙ 1x 3 gangendiner de eerste avond 

(inclusief 1 fles wijn per 2 personen)
∙ 1 picknickmand (brood, ham, kaas, 

fruit, 1 fles wijn)
∙ 1 bezoek aan het wijndomein 

Bacalhôa met proeverij (transfers 
niet inbegrepen, 22 km van het hotel, 
gesloten op zondag)

∙ 1x gratis toegang tot de spa

UW VOORDEEL LBOV0040 N1
• Vroegboekvoordelen

Amora
Residentiële urbanisa-
tie aan de kust met een 
22 km lange kuststrook, 
veel minder toeristisch 
dan Cascais en Estoril. 
Het gebied strekt zich 
uit tot Cabo Espichel, een adembenemend 
uitkijkpunt waar de oceaan wild tegen de 
kliffen beukt. De stranden van Caparica 
(het langste zandstrand ten zuiden van 
Lissabon) zijn vrij ongerept.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/evidencia_belverde/236513i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Sesimbra Hotel & Spa

Ligging: een wondermooie ligging, enkel gescheiden van het strand door de 
zeedijk, met de oceaan en de Serra da Arrábida op de achtergrond. U kan er 
boottochtjes maken en dolfijnen spotten. De hoofdstad Lissabon ligt op 40 km, 
ideaal dus om een culturele uitstap in te lassen. Setúbal (op 20 km) is de derde 
grootste haven van Portugal en heeft nauwe straatjes, toffe winkeltjes, his-
torische gebouwen en een kathedraal. Het nationaal park Arrábida is een ook 
een aanrader: het gebergte stijgt steil op uit de oceaan (zo'n 500 m hoog) en 
de uitzichten zijn ronduit spectaculair. Palmela situeert zich op 30 km en staat 
bekend om zijn fruit, kaas en wijn, en zijn Castelo.
Transport: per auto: 2.081 km (Brussel), 1.779 km (Parijs), 2.289 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 40 km.
Faciliteiten: de receptie ligt op de 6de verdieping. Op het gelijkvloers heeft 
u rechtstreeks toegang tot de strandboulevard. Buffetrestaurant met terras 
voor ontbijt en diner. In de loungebar kan u terecht voor een lichte snack. 
Buitenzwembad met kindergedeelte, gratis ligstoelen en parasols. U profiteert 
van een privéstrandgedeelte tijdens de zomermaanden. Kids Club, leuke speel-
zone voor de kinderen. Spa met gratis binnenzwembad, sauna, Turks bad, regen-
douche, fitness (de behandelingen zijn betalend, toegang vanaf 16 jaar). In de 
omgeving: watersporten op 200 m, tennis en paardrijden op 5 km, golf op 20 km, 
wijndegustaties.
Kamers: alle 92  kamers bieden een fantastisch uitzicht op de Atlantische 
Oceaan! Voor de elegante inrichting kregen ze een hedendaagse toets. We selec-
teerden voor u de standaardkamers (25 m²) of de suites (37 m²). Extra bed (3de 
volwassene) in beide types: vanaf € 34/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 24/dag (volwassenen), 
€ 12/dag (t/m 12 jaar) (3 gangen, buffet of bediening aan tafel).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders vanaf € 17/nacht (inclusief ontbijt).

Eigentijds hotel aan het strand met 
excellente faciliteiten en spa. U heeft 
er een schitterend zicht op de oceaan, 
afgebakend door de rotsen - een plaatje! 
Het vroegere vissersdorpje is nu een 
levendige badplaats met mooie stranden 
en talrijke lekkere visrestaurants. Alles 
wat een strandvakantie leuk en bijzonder 
maakt, is hier aanwezig.

Portugal

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0019 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Sesimbra
Een erg charmant vis-
sersplaatsje 40 km ten 
zuiden van Lissabon, 
uitgegroeid tot een 
geliefde badplaats 
met een levendig, 
maar authentiek karakter. De baai wordt 
beschut door het mooie landschap van 
het Serra da Arrábida-gebergte. De vis-
restaurants zijn talrijk en overheerlijk. Het 
Castelo de Sesimbra ligt in de hoogte, op 
3 km van de badstad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/sesimbra_hotel_--_spa/234186i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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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 sprookjesachtige Sintra (15 km), Lissabon (30 km) en Estoril (5 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km.
Faciliteiten: het hotel straalt een huiselijke luxe uit, gewoon gezellig en hele-
maal niet bombastisch, zoals men van een vijfsterrenhotel zou verwachten. 
Lobby en receptie. In de zomer wordt het lekkere ontbijt op het terras 
geserveerd. U kan lunchen en dineren in het Italiaanse Terrassa restaurant, een 
heel populair adresje in de streek. Er is een knusse bar met haard. In de riante 
tuin wacht u een buitenzwembad met terras (barservice), gratis ligstoelen en 
parasols. De spa is zowel veelzijdig als sfeervol. In de omgeving: paardrijden, 
zeilen, surfen, golf Quinta da Marinha (18 holes),...
Kamers: u wordt hier op de best mogelijke manier ontvangen. De 41 kamers 
(max. 3 personen) 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): € 67/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 34/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: schuimwijn en fruit.

In dit luxueus Boutique hotel wordt u op 
uw wenken bediend. Het betoverend uit-
zicht 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 onmis-
kenbaar tot een van de gezelligste chique 
hotels van Cascais. Aanrader!

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0024 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust 
die zich uitstrekt van 
Lissabon langs de mon-
ding van de Taag tot aan 
de Atlantische Oceaan. Cascais vergaarde 
faam als toevluchtsoord voor Europese 
royals in de 20ste eeuw en is vandaag een 
kosmopolitische badplaats, zowel pitto-
resk als chic, met mooie zandstrandjes en 
een jachthaven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

cl
as

si
c 

ka
m

er
 m

et
 z

ee
zi

ch
t

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/senhora_da_guia/235086i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Club d'Azeitão

Ligging: dit hotel is rustig gelegen op het platteland vlakbij het dorpje Azeitão. 
De stranden van de Costa Azul liggen op 15 km, de levendige havenstad Setúbal 
op 12 km. Hier kan u een veerboot nemen naar het schiereiland Troia. Lissabon, 
een van de charmantste hoofdsteden van Europa, ligt op 36 km. Breng ook 
een bezoek aan de Moorse burcht van Sesimbra (op 18 km), van waaruit u een 
prachtig uitzicht hebt over de stad en de oceaan.
Transport: per auto: 2.089 km (Brussel), 1.787 km (Parijs), 2.288 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 35 km.
Faciliteiten: receptie met salon, bar met terras en buffetrestaurant. Het hotel 
wordt omgeven door prachtige tuinen. Achterin de tuin (op 250 m) bevindt zich 
het buitenzwembad met kinderplonsbad, waar het heerlijk wegdromen is bij 
een drankje. Ligstoelen, parasols en handdoeken staan gratis ter beschikking. 
2 Tennispleinen (gratis). U geniet van voordeeltarieven in de golfclubs in de 
regio (Quinta do Perú op 10 km, Montado op 25 km, Troia,...).
Kamers: 46 klassiek ingerichte kamers die dezelfde rust uitstralen als de rest van 
het hotel. Ze beschikken over alle moderne faciliteiten en zijn gezellig en aan-
genaam ingericht. Kluisjes zijn betalend. Standaardkamers (18 m²) of superior 
kamers (23 m²), beide types voor max. 3 personen. Extra bed (3de volwassene): 
vanaf € 64/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 2  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: schuimwijn en fruit voor jonggehuwden.

U verblijft in een authentieke quinta 
(boerderij), typisch voor deze streek. Het 
gebouw is gedecoreerd met originele 
azulejos, de beroemde Portugese 
keramiektegeltjes. U geniet er van een 
rustige ligging en mooie tuinen. Dé ideale 
plek om te ontspannen, weg van de 
dagelijkse stress. Gerenoveerd in 2021.

Portugal

Kust van Lissabon
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UW VOORDEEL LBOV0004 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Azeitão
Erg rustig dorp in het 
midden van de 'Quinta'-
regio. Quinta's zijn 
boerderijen, omgeven 
door akkers, die vaak 
van groot architectu-
raal belang zijn. Geniet van een prachtige 
wandeling door dit gebied, en voorzie 
een pauze om te genieten van de lokale 
Azeitãokaas, vergezeld van een glaasje 
Muscatelwijn. Tevens vindt u in Azeitão 
een van de grootste keramiekfabrieken 
van de regio.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/club_dazeitao/235615i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Farol Hotel

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

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

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0010 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust 
die zich uitstrekt van 
Lissabon langs de 
monding van de Taag 
tot aan de Atlantische Oceaan. Cascais 
vergaarde faam als toevluchtsoord voor 
Europese royals in de 20ste eeuw en is 
vandaag een kosmopolitische badplaats, 
zowel pittoresk als chic, met mooie zand-
strandjes en een jachthaven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/farol_hotel/236449i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vila Galé Cascais

Ligging: bij de Farol Santa Marta (vuurtoren met gratis museum), op een paar 
100 m van de Boca do Inferno, 500 m van het historisch centrum van Cascais en 
1 km van het zandstrand. In de omgeving bezoekt u Sintra met het Palacio da 
Pena (19 km), de hoofdstad Lissabon (30 km), het strand van Guincho (8 km) 
voor surfers en de mondaine badplaats Estoril met het vermaarde casino (4 km).
Transport: per auto: 2.064 km (Brussel), 1.762 km (Parijs), 2.273 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 30 km.
Faciliteiten: aan de receptie wordt u vriendelijk te woord gestaan. In het res-
taurant Versatil serveert men zowel ontbijt, lunch als diner. Er is een mooie 
tuin met openluchtzwembad (ligstoelen) en poolbar Maresia met buitenterras. 
Speeltuin en kinderbad. Om helemaal tot rust te komen kan u terecht in de 
Health Club met sauna (gratis, vanaf 16 jaar). Massages en behandelingen zijn 
op aanvraag (betalend).
Kamers: het hotel telt 233 ruime en comfortabele kamers, allemaal voorzien van 
een balkon of terras. We reserveren voor u naar keuze: standaardkamer (34 m², 
max. 3 personen), kamer met zeezicht (34 m², max. 3 personen) of ruimere 
junior suite geschikt voor families (41-48 m², max. 4 personen). Kluisje op aan-
vraag tegen betaling. Extra bed (3de en 4de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 22/dag (3 gangen vast 
menu met bediening aan tafel of buffet naargelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt of halfpension).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Kindvriendelijk hotel met een topligging 
vlak bij de haven van Cascais. Ideaal voor 
een strandvakantie of om de streek te ver-
kennen (Estoril, Sintra en Lissabon). Laat 
u ook betoveren door de schoonheid en 
de charme van Cascais zelf. Rust, groen 
en ruimte zijn de sleutelwoorden van dit 
hotel. Een topadresje voor zowel groot als 
klein!

Portugal

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0044 X0
• Vroegboekvoordelen

Cascais
Dit voormalig vissers-
dorpje ligt net naast 
Estoril aan de kust 
die zich uitstrekt van 
Lissabon langs de 
monding van de Taag 
tot aan de Atlantische Oceaan. Cascais 
vergaarde faam als toevluchtsoord voor 
Europese royals in de 20ste eeuw en is 
vandaag een kosmopolitische badplaats, 
zowel pittoresk als chic, met mooie zand-
strandjes en een jachthaven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/vila_gale_cascais/235643i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com348

HHHH

FR
EE

P

€ € €

Vila Galé Collection Palacio dos Arcos

Ligging: bevoorrechte en strategische ligging tussen Lissabon 
en Cascais, op 1 km van het strand aan de overkant van de 
weg. Lissabon op 19 km mag niet op uw programma ontbreken.
Transport: per auto: 2.054  km (Brussel), 1.750  km (Parijs), 
2.248  km (Amsterdam). Luchthaven Lisboa op 22  km. 
Treinstation Paços dos Arcos op 250 m (15 min. zowel naar 
Cascais als Lissabon).
Faciliteiten: dit historisch paleis uit de 15de eeuw werd 
smaakvol gerenoveerd. Restaurant Inevitável voor ontbijt, 
lunch en diner. Buitenzwembad met kindergedeelte, ligstoelen 
en poolbar met snacks en verkwikkende drankjes (open april-
september, 10-18  uur). Prachtige tuinen en gerestaureerde 
kapel. Satsanga Spa met binnenzwembad (open 9-21  uur). 
Parking: vanaf € 10/24 uur.
Kamers: de bijzonder stijlvolle kamers (76) hebben een aange-
naam terras of balkon met zicht op de tuin. We reserveren voor 
u een ruime standaardkamer in de moderne vleugel (34 m², 
max. 3 personen) voorzien van alle comfort. Extra bed (3de 
volwassene): 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Half pension: € 32/dag 
(3 gangen, vast menu met bediening aan tafel of buffet naar-
gelang de bezetting).
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 12 jaar overnacht 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt of half-
pension).
Bonus: fles schuimwijn voor jonggehuwden.

Een uniek verblijf in een elegant gerestaureerd paleis uit de 
15de eeuw, op de plek waar de Atlantische Oceaan en de Taag 
elkaar ontmoeten. Geniet van de vele faciliteiten.

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0045 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Paço de Arcos
Vredig plaatsje tussen Lissabon en Cascais waar de tijd stil is 
blijven staan. Laat u meevoeren op het zachte ritme van het 
dorpsleven en vergaap u aan de fotogenieke gevels.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/vila_gale_collection_palacio_dos_arcos/235287i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Inglaterra

Ligging: gelegen in het centrum van Estoril, in de hoogte, op 200 m van het 
beroemde casino en op 300 m van het strand (Tamariz), tegenover de spa van 
Estoril. Op 4 km ligt de badplaats Cascais. Het sprookjesachtige Sintra ligt op 
15 km en de hoofdstad Lissabon op 27 km - twee echte must sees.
Transport: per auto: 2.078 km (Brussel), 1.776 km (Parijs), 2.277 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 25  km. Treinstation Estoril op 300  m (rechtstreekse 
verbinding naar Lissabon).
Faciliteiten: het restaurant werd een nieuwe look aangemeten. Daarnaast is 
er de Estoril Sky bar en restaurant aan het kleine overloopzwembad op het 
panoramisch dakterras van het recente bijgebouw. Beide zijn open van maart 
tot oktober, afhankelijk van het weer. Gratis ligstoelen, parasols en hand-
doeken. Het zwembad is niet geschikt voor kinderen. Speeltuintje. Publieke 
parking in de buurt (betalend). Diverse golfbanen in een straal van 3 km.
Kamers: 56 kamers in het hoofdgebouw. Klassiek ingericht, meestal met balkon 
en zeezicht (volgens beschikbaarheid). Standaardkamers (20 m², max. 3 perso-
nen) of suites met aparte zithoek (35 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen). Daarnaast zijn er 14 superior kamers in de recentere vleugel 
(25  m², max. 2  volwassenen en 1  kind, balkon, inloopdouche, badjassen, 
laminaat). Extra bed (3de volwassene in een standaard of suite): € 45/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 12  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting op de 'extra bed' prijs. Enkel in de suites: dezelfde 
korting voor 2 kinderen van 3 t/m 12 jaar.
Bonus: welkomstdrankje. Bij min. 7  nachten: 1  gratis diner (01/04-31/05, 
01/10-31/03, cumuleerbaar met Uw voordeel). Schuimwijn en fruit voor jong-
gehuwden.

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

Portugal

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0013 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Estoril
De mooie villa's, de 
bloemrijke parken en 
de met palmbomen 
afgezoomde lanen 
getuigen van het 
roemrijke ver  leden 
van Estoril. Ooit was Estoril populair bij 
koningen en edellieden. Het klimaat 
is mild, zodat het hier ook in de winter 
aangenaam vertoeven is. Chic casino 
en gezellige terrasjes. Heerlijke strand-
promenade van Estoril naar Cascais.

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/inglaterra/232946i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Palácio Estoril

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

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

Kust van Lissabon

UW VOORDEEL LBOV0007 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Estoril
De mooie villa's, de 
bloemrijke parken en 
de met palmbomen 
afgezoomde lanen 
getuigen van het 
roemrijke ver  leden 
van Estoril. Ooit was Estoril populair bij 
koningen en edellieden. Het klimaat 
is mild, zodat het hier ook in de winter 
aangenaam vertoeven is. Chic casino 
en gezellige terrasjes. Heerlijke strand-
promenade van Estoril naar Cascais.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/costas_de_lisboa/palacio_estoril/235635i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Convento do Espinheiro

Ligging: rustig gelegen, op 2 km van de stadsmuren van Évora, een pittoreske 
Werelderfgoedstad met smalle straatjes en witte huizen. De centrale Praça do 
Giraldo is omgeven door arcaden en fonteinen. De historische stad Monsaraz 
ligt op 57 km, Vila Viçosa op 60 km. De Alentejo is tevens een wijnregio, bezoek 
de kurkfabriek van Azaruja (20 km) of een lokale wijnboer voor een degustatie.
Transport: per auto: 1.963 km (Brussel), 1.658 km (Parijs), 2.156 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 134 km.
Faciliteiten: uitnodigende lobby met de receptie. Intieme 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. Nieuw Italiaans restaurant Olive. 
Dagelijks wijndegustaties mogelijk. Beeldige privékapel. De fraaie klooster-
tuinen strekken zich uit over 8 ha. Mooi buitenzwembad. De Diana Spa is een 
van de allerbeste van Portugal en omvat o.a. een binnenzwembad, bubbelbad, 
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 kleu-
ren en parket ingericht, de kamers in de nieuwbouw zijn een stuk moderner 
en geïnspireerd op de jaren 50. Deluxe convent kamers in het klooster, design 
kamers en grand deluxe design kamers in de nieuwe vleugel en deluxe suites in 
het klooster. De kamers hebben een oppervlakte van 35 m², de suites van 75 m².
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 45/dag (volwassene), 
€ 23/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen met bediening aan tafel, in restaurant 
Divinus of Olive).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 4  t/m 18  jaar op de kamer van de 
ouders betaalt € 60/nacht (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2 kinderen t/m 12 jaar in een aparte kamer genieten elk 50% 
korting (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden en verjaardagen: vipbehandeling en 
upgrade volgens beschikbaarheid.

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

Portugal

Alentejo

UW VOORDEEL ALEV0019 X1
• Gratis nachten

Évora
Belangrijk kunstcen-
trum en werelderfgoed-
stad. De stadskern 
bestaat uit bochtige 
straatjes met witte hui-
zen. Het centraal plein 
Praça do Giraldo is omgeven door arcaden 
en fonteinen. Bezoek de renaisssancekerk, 
de Beenderenkapel, de vroeggotische 
kathedraal, het Museo Regional, de Diana 
Tempel, het Palacio Cadaval,... En proef de 
lokale lekkernijen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/alentejo/convento_do_espinheiro/235607i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Santiago Hotel Cooking & Nature

Ligging: op 10 minuten wandelen van het pittoreske centrum van Santiago 
do Cacém, op een heuvel met uitzicht op het charmante kasteel. Hier kan u 
nog intens genieten van de ultieme stilte en een verbluffend panorama over 
het Alentejo-landschap. Aanraders: bezoek de Romeinse ruïnes van Miróbriga 
op 1 km, het Badoca Safari Park op 8 km en de adembenemend mooie lagune 
(met strand) van Santo André op 18 km. Strandliefhebbers kunnen ook hun hart 
ophalen aan het paradijselijk wit zandstrand Fonte do Cortiço op 18 km, het 
strand Praia de Melides op 22 km en het strand Porto Covo op 31 km.
Transport: per auto: 2.110 km (Brussel), 1.806 km (Parijs), 2.319 km (Amsterdam). 
Luchthaven Lisboa op 140 km, luchthaven Faro op 172 km.
Faciliteiten: het trendy restaurant À Terra brengt een pure, gezonde keuken 
van hoogstaande kwaliteit (foodsharing-concept). U kan ook deelnemen aan 
talrijke culinaire activiteiten (betalend). Zalig zonnen en relaxen aan het aan-
gename buitenzwembad (8 x 15 m, met gratis ligstoelen en parasols). Hippe 
Surf & Adventure Shop, gourmetshop met Portugese streekproducten en acces-
soires gemaakt in kurk (kurkbomen zijn rijkelijk aanwezig in de Alentejo). 
Avontuurlijke sporten in de omgeving van het hotel.
Kamers: een totaal van 32 recente kamers (balkon of terras) met een modern, 
creatief karakter en afgewerkt met trendy designelementen. De grote ramen 
zorgen voor veel licht en een uitzicht dat u zeker zal bijblijven. We selecteerden 
voor u de standaardkamers (24 m², voor max. 2 volwassenen en 1 kind), superior 
kamers (24 m², voor max. 2 volwassenen en 1 kind) of de ruimere familiekamers 
(48 m², voor max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 30/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel) (uitgez. 24/12/22 en 
14/02/23). Kindermenu.
Kinderen: kinderbedje gratis. Familiekamers: 2 kinderen t/m 12 jaar overnachten 
gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt). Standaard- en superior 
kamers: 1 kind van 3 t/m 12 jaar op de kamer van de ouders betaalt € 33/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: dagelijks een korte kookles per persoon/dag (moet vooraf gereserveerd 
worden). Jonggehuwden: fles schuimwijn.

Een hedendaags designhotel met een bij-
zonder gemoedelijke sfeer. In dit recente, 
kleinschalige belevingshotel is een 
belangrijke rol weggelegd voor de lokale 
cultuur en tradities, de natuur én de gas-
tronomie. Dit is een zalige plek met de 
klemtoon op fun en intens genieten, een 
nieuwe benadering van gastvrijheid in de 
Alentejo.

Alentejo

UW VOORDEEL ALEV0045 X0
• Vroegboekvoordelen

Santiago do Cacém
Een authentiek, vredig 
stadje in de heuvels 
van het kustgebergte 
Serra de Grândola. 
Het werd gesticht in de 
Romeinse periode en 
kent tot op vandaag een mooi cultureel 
erfgoed. Hoofdattractie is het middel-
eeuws kasteel, gebouwd door de Moren, 
dat van op een hoogte van 253 m over de 
stad heen kijkt. De kustlijn met havenstad 
Sines ligt op 23 km.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Monte do Zambujeiro

Ligging: hier komt u beslist tot rust! U geniet immers van een vredige lig-
ging midden in de natuur, uitkijkend op de rivier. Het dichtstbijzijnde centrum 
is dat van Vila Nova de Milfontes op 5 km. Het Nationaal Park Sudoeste de 
Alentejano e Costa Vicentina, waar u een indrukwekkende fauna en flora aan-
treft, ligt vlakbij. De doorgaans verlaten baaien, duinen en stranden van deze 
beschermde, wilde kustregio nodigen uit tot wandelen, fietsen, paardrijden, 
snorkelen, surfen en zonnebaden. Volg de bewegwijzerde route Rota Vicentina 
en geniet van de panorama's.
Transport: per auto: 2.157 km (Brussel), 1.856 km (Parijs), 2.353 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 134 km, Lisboa op 190 km.
Faciliteiten: dit charmant landgoed is een topadresje in de regio. Aan de 
receptie wordt u vriendelijk onthaald en kan u diverse activiteiten reserve-
ren: rijlessen, wijndegustaties, initiatie peddelsurfen,... Het kleine traditionele 
restaurant laat u kennismaken met de authentieke keuken van de Alentejo. De 
groenten komen uit de eigen moestuin. Een mooi, panoramisch buitenzwembad 
is omgeven door een weelderige tuin. Mogelijkheid tot massages (betalend).
Suites en villa's: Monte do Zambujeiro telt 10 suites en villa's die verspreid 
liggen over het landgoed in 3 verschillende gebouwen. We reserveren voor u 
een suite (30 m², max. 3 personen, koffie- en theefaciliteiten), een villa T1
(40 m², max. 3 personen) of een suite deluxe (60 m², max. 3 personen, koffie- 
en theefaciliteiten). Ze zijn eigentijds ingericht met privéterras, wasmachine, 
cd/dvd-speler, iPod docking station en houten vloeren. Extra bed (3de volwas-
sene): € 49/nacht
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 28/dag (3 gangen, bedie-
ning aan tafel) (uitgez. 24/12 en 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1  Kind van 4  t/m 12  jaar in de suite/deluxe 
suite/T1 van de ouders betaalt € 25/nacht (inclusief ontbijt).

Een verrassend groen adresje waar rust, 
privacy en een uiterst persoonlijke service 
centraal staan. U geniet er van een heerlijk 
uitzicht over de rivier de Mira. Het land-
goed is al meer dan 200 jaar eigendom van 
de familie Carvalho, die het omtoverde 
tot een eigentijds en luxueus verblijf. 
Portugals best bewaarde geheim.

Portugal

Alentejo

ONTDEKKING
∙ 3 nachten
∙ ontbijtbuffet
∙ welkomstdrankje
∙ 1 les paardrijden

(1 uur, op 15 km van het hotel)*
∙ 1 wijndegustatie met aansluitend 

diner in een restaurant op 2 km 
(3 gangen, inclusief dranken)* 

* transfers niet inbegrepen

UW VOORDEEL ALEV0032 N1
• Gratis nachten

Monte do Zambujeiro
(Vila Nova de Milfontes)
Monte do Zambujeiro 
ligt heel landelijk, vlak 
bij het gemoedelijke 
Vila Nova de Milfontes 
(stad van duizend fon-
teinen) met talrijke 
waterbronnen. Dit klein, sympathiek en 
authentiek badplaatsje is heel geliefd. 
U vindt er een gezellig centrum, een 
vissershaven, toffe terrasjes en voldoende 
restaurantjes,...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/alentejo/monte_do_zambujeiro/236657i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Memmo Baleeira

Ligging: in de hoofdstraat, op 300  m van het Martinhal-strand. U verblijft 
hier aan een wilde, fascinerende kust met steile kliffen en intieme strand-
jes. Op 1,9  km ligt het middeleeuwse Fortaleza de Sagres. Hier staat een 
kapel opgetrokken ter ere van Hendrik de Zeevaarder, vader van de moderne 
cartografie en de Portugese ontdekkingsreizen. De Kaap van de heilige Vincent, 
het meest zuidwestelijke punt van Europa, heeft één van de grootste vuurtorens 
van Europa, wat een panorama... Lagos ligt op 34 km, Portimão op 58 km en 
Albufeira op 90 km, 3 toplocaties met stranden, uitgaansleven en een waaier 
aan activiteiten/watersporten.
Transport: per auto: 2.295 km (Brussel), 1.993 km (Parijs), 2.493 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 117 km.
Faciliteiten: eigentijdse receptie en lobby. De Memmo lounge biedt 's mid-
dags koffie, 's avonds lekkere cocktails. Het panoramisch restaurant o.l.v. chef 
Dario Santos serveert mediterrane gerechten. Mooi buitenzwembad. Spa met 
klein binnenzwembad en sauna. Massages en schoonheidsbehandelingen zijn 
betalend. Het hotel heeft een eigen surfschool en organiseert diverse outdoor-
activiteiten zoals fietsen, duiken en golf (betalend). Kids Club (seizoen).
Kamers: 105  kamers (25  m², max. 2  personen) en 39  suites (50  m², max. 
2 volwassenen en 2 kinderen). We selecteerden voor u de kamers met landzicht, 
met zijdelings oceaanzicht (balkon) of met frontaal oceaanzicht (balkon), of de 
memmo suites met landzicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: 26/dag (volwassene), 
€  13/dag (09/04-23/04, 28/05-30/09, 30/12-01/01, kind 4  t/m 12  jaar) (uitgez. 
24/12, 31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de memmo suites: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis in de suite van de ouders (inclusief halfpension 01/04-08/04, 
24/04-27/05, 01/10-29/12, 02/01-31/03, inclusief ontbijt 09/04-23/04, 28/05-30/09, 
30/12-01/01), 2 kinderen van 13 t/m 18 jaar betalen elk € 39/nacht (inclusief ont-
bijt).
Bonus: jonggehuwden: halve fles schuimwijn en fruit.

Een strak designhotel in het uiterste zuid-
westen van het Costa Vicentina Natuur-
park voor wie houdt van natuur, ongerepte 
kusten en perfecte surfgolven. Zowel 
vanuit het restaurant, de lounge als de 
kamers geniet u van een adembenemend 
panorama op de Atlantische Oceaan. 
Lekkere keuken en zeer vriendelijke Portu-
gese gastvrijheid.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0050 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Sagres
Het stadje wordt vol-
ledig omzoomd door 
het Costa Vicentina 
Natuurpark, een stukje 
ongerepte Algarve 
voor sportievelingen 
en natuur  liefhebbers. Sagres is nog niet 
over  spoeld door toeristen. De uiterst zuid-
westelijke ligging zorgt ervoor dat de regio 
zich goed leent tot surfen en andere water-
sporten. Portugals bekendste pils, Sagres, 
vond hier zijn oorsprong.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Costa d'Oiro Ambiance Village

Ligging: in een residentiële zone, op wandelafstand van het historisch cen-
trum en op 300 m van de stranden Praia Dona Ana en Don Camilo (water-
sporten). In Lagos moet u zeker de slavenmarkt en het Forte de la Ponta da 
Bandeira bezoeken. Excursies: het kleine stadje Sagres huisvest een vestiging 
waar Hendrik de Zeevaarder een zeevaartschool zou hebben gesticht (Vila do 
Infante). En u kan Portugal niet verlaten zonder van de wondermooie zons-
ondergang op Cabo de São Vicente (op een paar km van Sagres) genoten te 
hebben...
Transport: per auto: 2.315 km (Brussel), 2.015 km (Parijs), 2.515 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 95 km.
Faciliteiten: ruime receptie en lounge. Bij mooi weer neemt u het ontbijt op het 
terras. Het restaurant biedt een moderne Portugese keuken en een uitgebreide, 
betaalbare wijnkaart (€ 17 per fles, richtprijs). Elke donderdagavond is er een 
typisch Portugese avond met muziek. U beschikt over liefst 6 buitenzwembaden 
plus eentje voor de kinderen. Verwarmd binnenzwembad (maart-november). 
Kleine fitness, sauna en Turks bad (gratis), massages en behandelingen zijn 
betalend. Voor de sportievelingen zijn er heel wat mogelijkheden: zeilen, 
volleybal, tennis, mountainbiken, waterskiën, snorkelen, basketbal,... (deels 
betalend). In de omgeving liggen niet minder dan 5 golfterreinen.
Kamers: de 85 kamers zijn in warme tinten gedecoreerd en uitermate comfortabel 
met balkon of terras. Standaard (18 m², max. 2 personen) of deluxe kamers 
(25 m², extra bed (3de persoon): € 61/nacht).
Appartementen: 36 deluxe studio's voor 2 personen (30 m², kleine kitchenette, 
extra bed (3de persoon): € 61/nacht) en 16 appartementen met 1 slaapkamer 
voor 3 personen (40 m², sofabed, kitchenette).
Inbegrepen: water, elektriciteit, dagelijkse schoonmaak (uitgez. kitchenette) 
en eindschoonmaak. Vervanging badlinnen dagelijks, bedlinnen 3x per week.
Waarborg: geen waarborg.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 29/dag (volwassene), 
€ 15/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel) (uitgez. 24/12 en 
31/12).
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit aantrekkelijk, heel aangenaam 4 ster-
ren vakantieresort biedt een uitgebreide 
infrastructuur en diverse sportfaciliteiten. 
Een prima hotel maakt deel uit van het 
complex. Daarnaast worden ook studio's 
en appartementen aangeboden - aan u de 
keuze. Lagos is een authentiek, erg leven-
dig stadje in de Algarve.

Portugal

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0019 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Lagos
Lagos is een mooi 
stadje met 2.500 jaar 
geschiedenis. Het 
s p e e l   d e  o n d e r 
meer een belang-
rijke rol bij de eerste 
ontdekkingstochten naar Afrika. Op 
de Praça da Republica kijkt Hendrik de 
Zeevaarder uit over de oceaan. In het 
voormalig douanekantoor werden vroeger 
slaven uit Afrika verkocht. Een ideale stad 
om strand en cultuur te combineren.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Dona Filipa

Ligging: in het levendige centrum, vlak bij de golfbaan. Eetgelegenheden en 
trendy beachbars op wandelafstand. Het befaamde gouden zandstrand ligt op 
amper 200 m. Een goede uitvalsbasis om de Algarve te verkennen: Vilamoura 
(10  km), Albufeira (30  km), Portimão (65  km). Uitmuntende golfterreinen: 
Pinheiros Altos (6 km), San Lorenzo (9 km).
Transport: per auto: 2.239 km (Brussel), 1.934 km (Parijs), 2.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 20 km.
Faciliteiten: grootse lobby met een intiem karakter en de receptie. De Duques 
Lounge Bar is een chique cocktailbar met live muziek. Kamal Restaurant voor 
het ontbijt en voor lekkere internationale, mediterrane en lokale gerechten. In 
het culinaire Dom Duarte Restaurant met eigentijdse fusioncreaties, een mooie 
samensmelting van exotische en traditionele smaken. Zwembad met zonneterras 
en poolbar, mooie tuin. Exclusieve Beach Club op het privéstrand. Minigolf 
(april-september), tennis. Kids Club en babysitting (betalend). Op 500 m: Vale 
do Lobo Royal Spa met sauna's, stoombaden, zwembad, bubbelbad.
Kamers: de 154 gerenoveerde kamers hebben een warm, Portugees interieur 
met elegante accenten. Premium kamers met tuinzicht, zijdelings zeezicht of 
golfzicht (35 m²). Grand classic kamers (55 m²) met zijdelings zeezicht of golf-
zicht en atlantic suites met het mooiste zeezicht (60 m²). Tegelvloer, laminaat 
of vast tapijt.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: vanaf €  34/dag 
(volwassene), vanaf € 17/dag (kind t/m 12 jaar) (3 gangen, bediening aan tafel, 
kindermenu, in restaurant Kamal).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Grand classic kamers: 2 kinderen t/m 12 jaar 
overnachten gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 01/04/22-30/06/22, 01/09/22-31/03/23: 2 kinderen t/m 12 jaar in 
een aparte kamer genieten elk 25% korting (inclusief ontbijt).
Bonus: 16/07/22-26/08/22: gratis toegang tot de spa (max. 2  personen per 
kamer) (cumuleerbaar met Uw voordeel).

Dit geraffineerd strandhotel bevindt zich 
in het luxueuze vakantiedomein van Vale 
do Lobo. In de rustige omgeving geniet u 
van talloze sportfaciliteiten (excellente 
golf), maar u kan uiteraard ook opteren 
voor een luilekker dagje aan het prachtige 
privéstrand van het hotel. Kortom, Dona 
Filipa is een uitstekend plekje in de 
Portugese zon voor actievelingen én 
rustzoekers.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0060 X0
• Vroegboekvoordelen

Vale do Lobo (Almancil)
Centraal gelegen in de 
Algarve, ten zuiden van 
Almancil en op slechts 
20 km van Faro en 30 km 
van Albufeira. Vale do 
Lobo is een populaire 
badplaats met internationale faam. De 
geurige dennenbossen, de gereputeerde 
golfterreinen, de rode kliffen en het prach-
tige zandstrand zijn de absolute troeven 
van Vale do Lobo.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Penina

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

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

Portugal

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0059 X1
• Vroegboekvoordelen

Portimão
Havenstad aan de 
monding van de Rio 
Arade, bekend om zijn 
visindustrie (grootste 
sardienenvloot in 
Portugal), talloze vis-
restaurants en heerlijke zandstranden. Na 
Faro is Portimão de grootste stad van de 
Algarve. Het nabijgelegen Praia da Rocha 
verleidt vele toeristen met een dagelijkse 
vismarkt aan de oude ijzeren brug die 
Portimão met Ferragudo verbindt.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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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 gelegen. U logeert in een prachtige, groene omgeving, met vlotte ver-
binding naar de lokale dorpjes en stranden. Zo rijdt u in 10 minuutjes naar de 
vissersdorpjes Carvoeiro of Ferragudo met hun mooie zandstranden. Het hotel is 
gelegen naast het Gramacho golfterrein.
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel), 1.965 km (Parijs), 2.467 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 67 km.
Faciliteiten: lobby en receptie. Er is een restaurant voor het ontbijt, een lichte 
maaltijd overdag, en het diner. Panoramisch terras, buitenzwembad en kinder-
bad (gratis ligstoelen en handdoeken), poolbar in de zomer (snacks), speel-
pleintje. Er zijn regelmatig barbecue-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, bad kamer met 
badjassen en pantoffels, terras. Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitchenette). 
Extra bed (3de volwassene in een T1 of 5de volwassene in een T2): € 34/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 32/dag (volwassene), € 16/dag 
(kind 4 t/m 11  jaar), volpension: 57/dag (volwassene), € 29/dag (kind 4 t/m 
11 jaar). Buffetten of bediening aan tafel naargelang de bezetting.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 2  kinderen van 
4  t/m 11  jaar in het appartement van de ouders betalen elk €  21/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: vipbehandeling, upgrade volgens beschikbaarheid en 
15% 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 lekkere keuken... Appartementen 
beschikbaar voor 2 tot 4 personen.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0038 N1
• Vroegboekvoordelen

Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een 
populair vakantieoord. 
Dit lieflijk badplaatsje is 
er evenwel in geslaagd 
zijn authenticiteit gro-
tendeels te behouden. Geniet van de witte 
huisjes in Moorse stijl, het kleine strand, 
de kleurrijke vissersbootjes, de pittoreske 
straatjes en de gezellige sfeer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Placid Village

Ligging: op 1,5 km van het centrum van het vissersdorp Carvoeiro. Het Praia de 
Carvoeiro-strand ligt op 1,5 km. Andere stranden zijn Praia da Marinha op 5 km, 
Praia Grande op 9 km en Praia do Vau op 16 km. De grot bij Praia de Benagil 
op 5 km. Sportmogelijkheden: Aquapark Slide & Splash op 7 km, snorkelen en 
duiken nabij Ferragudo op 9 km, surfers kunnen zich uitleven aan het Praia da 
Rocha op 12 km. Fervente wandelaars kunnen de uitgestippelde wandelroutes 
verkennen langs de ruwe kust bij Aljezur (op 59 km, Rota Vicentina).
Transport: per auto: 2.268 km (Brussel), 1.965 km (Parijs), 2.467 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 63 km, Sevilla op 260 km, Lisboa op 273 km.
Faciliteiten: aan de receptie (8-24 uur) kan u terecht voor tips over restaurant-
jes en excursies in de regio. U kan er een lekkere ontbijtmand bestellen die op 
uw kamer wordt geleverd (tot 11 uur, richtprijs € 10/persoon). Buitenzwembad 
met ligzetels. Silves golf op 10 km, Morgado golf op 21 km.
Appartementen: 28 comfortabele appartementen sfeervol ingericht met een 
privébalkon, een zithoek, een wasmachine en een eigen keuken met alle nodige 
voorzieningen (koelkast, microgolf, vaatwas, oven, waterkoker, koffie- en thee-
faciliteiten,...). Naar keuze: T1 appartement met 1  slaapkamer (75 m², max. 
2 volwassenen en 1 kind), T2 appartement met 2 slaapkamers (100 m², max. 
4 volwassenen of 3 volwassenen en 2 kinderen) of T3 appartement met 3 slaap-
kamers (120 m², max. 6 volwassenen of 5 volwassenen en 2 kinderen).
Inbegrepen: dagelijkse schoonmaak. Vervanging bed- en badlinnen om de 
4 dagen.
Maaltijden: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar in het appartement van 
de ouders betaalt € 28/nacht (ontbijt niet inbegrepen).

Dit kleinschalig complex in een buiten-
wijk van Carvoeiro is een oase van rust. U 
wandelt van hieruit naar het centrum en 
in de omgeving liggen tal van restaurants, 
bars en mooie stranden. De gerenoveerde 
appartementen zijn gezellig en compleet. 
Prima keuze voor koppels én gezinnen met 
kinderen die wat meer privacy wensen.

Portugal

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0065 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Carvoeiro
Carvoeiro heeft zich 
ontwikkeld tot een 
populair vakantieoord. 
Dit lieflijk badplaatsje 
is er evenwel in 
geslaagd zijn authenti-
citeit grotendeels te behouden. Geniet van 
de witte huisjes in Moorse stijl, het kleine 
strand, de kleurrijke vissersbootjes, de 
pittoreske straatjes en de gezellige sfeer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/placid_village/235767i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Dom José Beach

Ligging: topligging aan het strand van Quarteira, en de boulevard die u te 
voet naar Vilamoura brengt langs de zee (20 minuten stappen). Op woensdag 
is er een wekelijkse markt in Quarteira - zeker rondsnuffelen! Aquapark, een 
topper voor families met kinderen, ligt op 3 km en de mondaine haven van 
Vilamoura (naast het casino en de golfterreinen dé blikvanger) op 5 km. Golf: 
Quinta do Lago en Vale do Lobo op 6 km. Talrijke restaurantjes en terrasjes op 
wandelafstand.
Transport: per auto: 2.244 km (Brussel), 1.934 km (Parijs), 2.434 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 22 km, Lisboa op 269 km.
Faciliteiten: lichtrijke lobby met grote raampartijen die uitkijken op de 
Atlantische Oceaan en de boulevard die het hotel scheidt van het strand. Knap 
buitenzwembad met gezellige houten vloer en ligstoelen. Restaurant aan de 
zeekant, open voor ontbijt en diner (verzorgd buffet). Panoramische mini-
golf op de vierde verdieping. Gratis parking in de straat achter het hotel, of 
betalende parkeergarage van het hotel zelf (vanaf € 8/24 uur, beperkt aantal 
plaatsen). Privéstrand met ligstoelen en parasols (betalend). Activiteiten: ten-
nis, fiets- en bootverhuur, paardrijden, surflessen. Verschillende dagexcursies te 
boeken aan de receptie.
Kamers: 154 compacte maar fijne, comfortabele kamers (max. 2 volwassenen 
en 1 kind t/m 11 jaar). Ze zijn voorzien van alle nodige faciliteiten om u een 
aangenaam verblijf te bezorgen. Kamer met landzicht (14 m²) of kamer met 
balkon en zeezicht (14 m²). Familiekamers op aanvraag (25 m², extra sofabed, 
max. 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 11 jaar).
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: vanaf € 21/dag (uitgez. 25/12 en 
31/12). Buffetten voor alle maaltijden.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de 
ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt).

Familiehotel in het hart van de Algarve, 
met een prachtig uitzicht over de 
Atlantische Oceaan. Sublieme ligging 
voor strandliefhebbers. Dit logeeradres 
onderging een grondige renovatie en won 
verschillende jaren op rij de award van 
'beste driesterrenhotel in Portugal'. Een 
plek om te genieten van de zee, het strand 
en het prima comfort.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0056 N1
• Vroegboekvoordelen

Quarteira
Quarteira is een oud 
vissersdorp dat in de 
laatste decennia uit-
gegroeid is tot een 
toeristisch kosmo-
politisch centrum met 
gouden stranden, een kalme zee en alle 
nodige faciliteiten. Van het verleden is een 
kerk uit de 17de eeuw behouden en een 
historische kern met de typische architec-
tuur van de Algarve. In de zomer hangt hier 
een levendige sfeer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/dom_jose_beach/234464i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Quinta dos Poetas

Ligging: in Pechão op 2 km van het centrum, tussen Olhão en Faro. Faro heeft 
een levendig centrum met winkels, terrasjes en restaurants. Centraal ligt het 
kasteel en vindt u smalle straatjes die leiden naar het plein Praça Alfonso III. 
Op de plaats van de voormalige moskee bevindt zich nu de kathedraal. De kerk 
en het bisschoppelijk paleis lonen ook de moeite. In Olhão, een visserstadje 
met Moorse invloeden kan u de markten bezoeken. Ook de moeite: een boot-
tocht naar de eilandjes. De dichtste stranden liggen op 10 minuten rijden, het 
nationaal park Formosa op 15 minuten.
Transport: per auto: 2.259 km (Brussel), 1.948 km (Parijs), 2.456 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 12 km.
Faciliteiten: een persoonlijke service en een mooi zwembad met zicht op de 
tuinen en de omgeving. Gratis ligstoelen. Heerlijk ontbijten (buffet) en dineren 
kan in het restaurant met een prima wijnkaart. Klein golfterrein pitch & putt 
(2 holes), gratis gym en een speelkamer met snooker. Lounge met tv. Geen lift 
(2 verdiepingen).
Kamers: 22 kamers (max. 3 personen, laminaatvloer), waarvan slechts 6 zonder 
balkon (volgens beschikbaarheid). Extra bed (3de volwassene): vanaf € 34/nacht.
Appartementen: appartement in een bijgebouw op 150 m: living met sofa-
bed en terras, aparte slaapkamer, badkamer, kitchenette, eigen parking (max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen t/m 11  jaar). Extra bed (3de 
volwassene): vanaf € 33/nacht.
Inbegrepen: vervanging bed- en badlinnen, eindschoonmaak.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet), halfpension: €  24/dag 
(3 gangen met bediening aan tafel, uitgez. 31/12). Appartement: ontbijt niet 
inbegrepen.
Kinderen: standaardkamers: kinderbedje gratis en 1 kind van 3 t/m 11 jaar op de 
kamer van de ouders geniet 50% korting (inclusief ontbijt). Appartement: 2 kin-
deren t/m 11 jaar in het appartement van de ouders genieten elk 50% korting 
(ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: champagne en chocolaatjes voor jonggehuwden.

Dit hotel met als naam 'Huis van de 
dichters' staat garant voor een combi-
natie van rust, mooie uitzichten, lekker 
tafelen en ontspanning. Het is de ideale 
plek om eens een weekje heerlijk te 
luieren en te genieten, ver weg van drukte 
en stress. Huur een fiets en ontdek de 
groene omgeving. Onthaasten is hier de 
boodschap...

Portugal

Algarve

FIETSEN
∙ 3 dagen fietsen (tourfiets of 

elektrische fiets) en map met 
fietsroutes

UW VOORDEEL ALGV0025 N1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Pechão (Olhão)
U logeert hier in een 
rustig, klein dorpje in 
de Algarve, dat zich net 
boven Faro situeert. 
Pechão behoort eigen-
lijk tot Olhão, dat 6 km 
verderop ligt, met mooie stranden in de 
omgeving. Zalige rust is hier verzekerd, 
terwijl de bruisende animatie van Faro niet 
veraf is, voor wie dit wenst. Op 20 minuten 
rijden van de luchthaven en diverse golf-
clubs, o.m. Vilamoura.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Rio Arade

Ligging: in het centrum van het piepkleine, ingeslapen 
Mexilhoeira da Carregacao, een gehucht van Estombar, dat 
ook maar zo'n 5.000  inwoners telt. Estombar heeft met zijn 
witte huisjes een Moorse aanblik. Er zijn enkele winkeltjes in 
Mexilhoeira da Carregacao, verder niets dan rust. Hier geen 
massatoerisme dus, maar nog een authentiek stukje van de 
Algarve. Van hieruit bereikt u in geen tijd de mooie stranden.
Transport: per auto: 2.186  km (Brussel), 1.884  km (Parijs), 
2.393 km (Amsterdam). Luchthaven Faro op 63 km.
Faciliteiten: in het grote salon wordt 's morgens voor u een 
degelijk ontbijtbuffet met vers fruitsap klaargezet. In het bar-
gedeelte (honesty bar) kan u zelf een drankje nemen terwijl u 
relaxt in de loungeruimte waar u een televisie en leesmateriaal 
vindt. Mooie bebloemde patio met buitenzwembad en gratis 
ligstoelen. Gratis parkeren in de buurt (volgens beschikbaar-
heid). De nieuwe Franse eigenaars helpen u graag, met het 
boeken van excursies en transferts.
Kamers: 9 kamers, stuk voor stuk op een huiselijke manier inge-
richt, telkens een beetje anders. De kamers zijn niet te groot 
(15-20 m²), maar net en comfortabel met een houten vloer. 
Standaardkamers (max. 2 personen), premium kamers met bal-
kon (max. 2  volwassenen en 1  kind) of ruime familiekamers 
(38 m², max 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de familiekamers: kinderbedje gratis. 
Premium kamers (1ste kind) en familiekamers (2de kind) 
van 3  t/m 11  jaar op de kamer van de ouders: €  13/nacht 
(inclusief ontbijt).
Bonus: geschenkje voor jonggehuwden.

De charme van een kleinschalige luxe B&B in een rustig dorpje, 
op korte afstand van zee en strand. Een warm gevoel overvalt u 
meteen in deze huiselijke omgeving.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0042 X1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Estombar
Het piepkleine Mexilhoeira da Carregacao maakt deel uit van 
het grotere Estombar, een oud dorpje net buiten Lagoa.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/rio_arade/233177i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Brícia du Mar Hotel Rural

Ligging: landelijk gelegen in een aangename, rustige en groene omgeving. Op 
ongeveer 1 km liggen er 2 fantastische zandstranden: Praia do Pintadinho en 
het bevallige Praia do Molhe. Ook golfliefhebbers komen hier aan hun trek-
ken in Pestana Gramacho en Pestana Vale da Pinta, beiden op ongeveer 3 km. 
Een wandeling van ongeveer 20 minuten brengt u in het lieflijke centrum van 
Ferragudo waar gezellige terrasjes en heerlijke restaurants het sfeerbeeld 
bepalen.
Transport: luchthaven Faro op 69 km, Lissabon op 279 km en Sevilla op 254 km.
Faciliteiten: de stijl en de architectuur van het gebouw gaan moeiteloos op 
in de mooie setting tussen de groene omgeving en het strand. Dit hotel straalt 
rust en sereniteit uit in perfecte harmonie met de omliggende natuur. Het 
voortreffelijk à-la-carterestaurant Du Mar serveert een traditionele Portugese 
keuken. Er is een gezellige rooftopbar. Cocktails en lichte maaltijden zijn ver-
krijgbaar aan de poolbar (seizoensgebonden). Tussen de palmbomen vindt u het 
uitnodigende buitenzwembad met kinderplonsbad. Gratis ligzetels en parasols. 
Grote fitness (300 m²).
Kamers: de fraaie, lichtrijke kamers zijn comfortabel en gezellig ingericht. 
De meeste kamers (56) bevinden zich rond het zwembad en beschikken over 
een terras, bureau en smart-tv. Goede matrassen garanderen een uitstekende 
nachtrust. Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer (12 m², max. 
2 personen) met zicht op het landschap of met zicht op het zwembad. Families 
kunnen opteren voor een studio T1 (32 m², max. 2 volwassenen en 1 kind) of 
communicerende studio's T2 (64 m², max. 4 personen). De studio's hebben een 
goed uitgeruste kitchenette en zithoek en kijken uit op het omringende land-
schap (dagelijkse schoonmaak, vervanging linnen om de 3 dagen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis (uitgez. kamers). Enkel in de studio's T1: 1 kind van 
3 t/m 11 jaar in de studio van de ouders betaalt € 38/nacht (inclusief ontbijt).

Gloednieuw viersterrenhotel dat zowel 
focust op koppels als op gezinnen met 
kinderen. Aangename lichtrijke kamers 
of studio's met een goed uitgeruste 
kitchenette. Het fraaie buitenzwembad 
en kinderplonsbad garanderen uren-
lang waterpret en in de fitness kan u de 
conditie een boost geven. De mooie zand-
stranden liggen vlakbij. Dit leuke vakantie-
adresje in het zonnige Algarve biedt alvast 
aantrekkelijke openingsprijzen.

Portugal

Algarve

st
ud

io

UW VOORDEEL ALGV0069 N1
• Vroegboekvoordelen

Ferragudo
Een pittoresk vissers-
dorpje met een aan-
eenschakeling van 
witte huizen. Tegenover 
Portimão gelegen, 
één van de bekend-
ste vakantieoorden van de Algarve. Bij 
Ferragudo ligt een uitgestrekte zandvlakte, 
het mooie zandstrand Praia Grande met 
uitstekende faciliteiten voor watersporten 
en meerdere surf- en windsurfscholen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/bricia_du_mar/236665i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


www.transeurope.com364

HHHH

P FR
EE

FR
EE

€ €

Eco Hotel Vila Galé Albacora

Ligging: op amper 4 km van het gezellige centrum van Tavira met terrasjes, 
restaurants, winkels en aangename pleintjes. In de onmiddellijke omgeving kan 
u aan vogelspotting doen, een boottocht maken of uitgestippelde wandel- en 
fietstochten ondernemen. Verschillende bootexcursies en de eilandenboottour 
Ria Formosa zijn boekbaar via de receptie. Benamor Golf op 7 km.
Transport: per auto: 2.194 km (Brussel), 1.892 km (Parijs), 2.394 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 44 km.
Faciliteiten: uitgestrekt hoteldomein met een unieke kapel, een visserij-
museum en een prachtig uitzicht op de Ria Formosa. Het Salinas Restaurant 
serveert een mix van internationale en Portugese gerechten (ontbijt, lunch en 
diner). Restaurant Flor de Sal is hét grill- en tapasadresje tijdens de zomer-
maanden (juni-september). Quatro Aguas Bar met een zalig buitenterras. In de 
tuinen ligt het aangenaam buitenzwembad. Verder is er ook een kinderbad met 
speeltuin en glijbanen voor de kleintjes. Nep Kids Club (gratis, zonder toezicht). 
Relaxen kan in de Satsanga Spa & Health Club met verwarmd binnenzwembad, 
bubbelbad, sauna en Turks stoombad. Vichy shower, massages en behandelingen 
zijn betalend. Gratis shuttle naar het centrum van Tavira (donderdag-zaterdag, 
5x/dag). Bootservice naar het zandstrand van Praia Ilha de Tavira (ca. 15 min, 
richtprijs: € 3/persoon) tijdens de zomermaanden (vertrek vlak aan het hotel).
Kamers: de 162 kamers liggen verspreid over het grote domein wat het geheel 
een uiterst rustige indruk geeft. Standaardkamer (20 m², max 2 personen). We 
raden u van harte een kamer met zicht op de rivier aan (23 m², max. 3 personen, 
extra bed (3de volwassene): 30% korting) met balkon of terras en adem-
benemend zicht op de Ria Formosa.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: €  22/dag (3  gangen 
bediening aan tafel of buffet naargelang de bezetting).
Kinderen: enkel in de kamers met zicht op de rivier: kinderbedje gratis of 1 kind 
t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: fles schuimwijn.

Rustig gelegen charmehotel in het hart 
van het natuurpark van Ria Formosa. Een 
bootje brengt u in een mum van tijd naar 
het prachtige zandstrand Praia de Tavira, 
met uitstekende visrestaurantjes waar u 
van de typisch gegrilde sardientjes kan 
genieten. Een kindvriendelijk adresje. 
Rust, ruimte, een uitstekende service, 
talrijke faciliteiten... de garantie voor een 
deugddoende vakantie!

Algarve
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• Vroegboekvoordelen

Tavira
Tavira ligt in het zout-
pannengebied van het 
Ria Formosa-natuurpark 
en leeft van de visserij 
en het toerisme. Het 
stadje wordt ook wel 
liefkozend 'Het Venetië van de Algarve' 
genoemd en is erg charmant. Bezoek 
enkele van de talloze kerkjes (er zijn er 
liefst 37!), het fort, de Romeinse brug en 
het kasteel.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/eco_hotel_vila_gale_albacora/235820i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Anantara Vilamoura Algarve Resort

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

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

Portugal

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0061 X0
• Vroegboekvoordelen

Vilamoura
Wie Vilamoura zegt, 
zegt 'golf'. Deze plaats 
staat bekend voor de 
5 golfterreinen waar 
internationale kampi-
oenschappen worden 
gehouden. In het Archeologisch muse-
um ontdekt u de rijke geschiedenis van 
Vilamoura die teruggaat tot de bronstijd. 
Slenter langs de jachthaven en vergaap u 
aan de luxejachten. Dineer in een van de 
restaurantjes en sluit de avond af in een 
van de vele bars of waag een gokje in het 
casino...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

de
lu

xe
 k

am
er

 t
ui

nz
ic

ht

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/anantara_vilamoura_algarve_resort/234820i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Montinho de Ouro

Ligging: rustig gelegen op 1,5  km van het zandstrand van 
Luz (watersporten). Over de rotsen kan u helemaal naar het 
bruisende Lagos lopen (6 km).
Transport: per auto: 2.215  km (Brussel), 1.913  km (Parijs), 
2.422 km (Amsterdam). Luchthaven Faro op 80 km.
Faciliteiten: receptie (9-23 uur) met kleine shop. Televisie- en 
snookerruimte. In de bar kan u ook snacks verkrijgen. Aparte 
ontbijtruimte. In het restaurant serveert men vooral een lokale 
keuken. Panoramisch buitenterras op de 1ste verdieping. Tuin. 
Buitenzwembad met apart kindergedeelte, ligstoelen en para-
sols (gratis). Geen lift (1 verdieping).
Kamers: 8 comfortabele kamers (20 m², max. 2 personen) met 
balkon of terras. Kluisjes (betalend). Haardrogers beschikbaar 
op aanvraag. Tegelvloer.
Appartementen: 12  appartementen (70  m²) type T1  voor 
maximum 2  volwassenen en 1  kind met 1  slaapkamer met 
2  éénpersoonsbedden en een living met kitchenette (kook-
platen, koelkastje, broodrooster, microgolfoven, waterkoker). 
Dagelijkse schoonmaak (uitgez. de kitchenette). Geen waar-
borg.
Maaltijden: hotelkamers: logies en ontbijt (buffet), half-
pension: € 21/dag (volwassene), € 11/dag (kind t/m 11  jaar) 
(keuzemenu). Appartementen: ontbijt niet inbegrepen.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de appartementen: 
1  kind van 2  t/m 11  jaar in het appartement van de ouders 
betaalt € 22/nacht (ontbijt niet inbegrepen).
Bonus: jonggehuwden: versierde kamer.

Charmant en klein  schalig complex in de omgeving van de bad-
plaats Praia da Luz. Een goed adresje voor een relaxvakantie 
in de Algarve. Hotelkamers of appartementen.

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0041 N1
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Praia da Luz
Dit voormalig vissersdorpje is inmiddels tot een toeristische 
plek uitgegroeid. In het centrum vindt u een aantal winkeltjes, 
bars en leuke restaurants. Autovrije boulevard. Mooi strand.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

São Rafael Atlantico

Ligging: rustig gelegen in een groen natuurreservaat vlak bij 
Albufeira: op 2 km van de haven en op 6 km van het toeristisch 
centrum en de shoppingzone. Directe toegang tot het strand 
(via een houten trap, op 150 m).
Transport: per auto: 2.227  km (Brussel), 1.922  km (Parijs), 
2.437 km (Amsterdam). Luchthaven Faro op 49 km, Lisboa op 
256 km.
Faciliteiten: lobby met grote raampartijen en hedendaags 
design. 2 Restaurants: Seven Seas (buffet) en een à-la-carte-
restaurant. 3 Bars. Ruime spa (1.800 m²). Verwarmd binnen-
zwembad (15  x 6  m) en ruime fitness (gratis). Het water-
circuit, bubbelbad, sauna, Turks bad en de contrastdouches 
zijn betalend (€  10/persoon). Behandelingen en massages 
(betalend). Verzorgde tuinen met olijf- en palmbomen en 
3 buitenzwembaden (waarvan 1 kindvriendelijk) met ligstoelen.
Kamers: 149 kamers met hedendaagse inrichting en balkon of 
terras. 4 Types naar keuze (alle 35 m², voor max. 2 volwassenen 
en 1  kind): standaardkamers (zicht op hotelingang), nature 
kamers (tuinzicht), kamers met zicht op het zwembad of met 
zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 26/dag 
(volwassene), € 13/dag (kind t/m 12 jaar).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind van 3 t/m 12 jaar op de 
kamer van de ouders betaalt € 34/nacht (inclusief ontbijt).
Bonus: jonggehuwden: upgrade volgens beschikbaarheid.

Subliem hotel vlak bij de bekende badplaats Albufeira met 
adembenemend uitzicht op de oceaan en directe toegang tot 
het strand. U voelt zich hier meteen in vakantiestemming!

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0054 N1
• Kortingen voor lange verblijven

Albufeira
Deze levendige badstad is bijzonder geliefd bij de internati-
onale toeristen. Het is aangenaam om te wandelen over de 
boulevard met een fantastisch uitzicht over de stad.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/montinho_de_ouro/236681i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/sao_rafael_atlantico/236105i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Vilalara Thalassa Resort

Ligging: op een klif aan een mooi privéstrand, te bereiken via trappen. De regio 
telt meerdere van deze verborgen stranden, ingesloten door kliffen. Het kleine, 
maar wondermooie Praia da Cova Redonda ligt op 700 m. Het charmante Porches 
ligt op 5 km. Een ideale ligging voor wie strand, natuur en cultuur wenst te 
combineren. Faro ligt op een uurtje rijden, Albufeira op een halfuur.
Transport: per auto: 2.232 km (Brussel), 1.927 km (Parijs), 2.427 km (Amsterdam). 
Luchthaven Faro op 55 km, Lisboa op 263 km.
Faciliteiten: de vele faciliteiten liggen verspreid over een domein van 
11 ha. Lobby en receptie in het hoofdgebouw. Eigentijdse Tonic Lounge Bar 
met ruim terras en zeezicht. B&G Restaurant met panoramisch terras voor 
een fijne, moderne Portugese keuken en de Terrace Grill (seizoensgebonden), 
gespecialiseerd in visgerechten, zeevruchten en barbecue. Livemuziek in de 
zomer. Uitgestrekte tuinen met talrijke schaduwplekjes. 5 Buitenzwembaden 
(waarvan 4 met zeewater). Kinderclub. Tennis, fitness en yoga, met de moge-
lijkheid tot een personal trainer. Thalassospa van 2.600 m² met een ruim aanbod 
aan schoonheidsbehandelingen, massages en (medische) kuren.
Kamers: de 123 units werden ingericht met oog voor detail, zachte en stijl-
volle kleuren en hebben veel natuurlijke lichtinval. Alle kamers beschikken 
over een balkon of terras. Junior suite met tuinzicht of zicht op het zwembad 
(beide 55 m²), junior suite met zeezicht (74 m²) en een one bedroom suite 
met tuinzicht, een aparte slaapkamer en 2 badkamers (115 m²). Extra bed (3de 
volwassene) mogelijk in alle types: vanaf € 62/nacht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 48/dag (volwassene), 
€ 24/dag (kind t/m 12 jaar) (keuzemenu) (uitgez. juli en augustus).
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt).
Familievoordeel: 2  kinderen t/m 11  jaar in een aparte kamer genieten elk 
50% korting (01/02/22-31/05/22, 05/10/22-12/11/22) OF 25% korting (01/06/22-
14/07/22, 29/08/22-04/10/22).

Exclusief resort aan de prachtige kliffen-
kust van de Algarve. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een relaxte zonnevakantie, 
trendy en chic: een privéstrand, 11 ha 
botanische tuinen, een gastronomische 
keuken, een grote thalassospa, 5 zwem-
baden en tal van ontspanningsmogelijk-
heden. Ook de kamers bieden een stijlvol 
kader. Discrete luxe aan 'het einde van de 
wereld'.

Portugal

Algarve

UW VOORDEEL ALGV0052 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Porches
Een centraal gelegen 
dorpje langs de kust 
van de Algarve dat zich 
nabij Lagoa bevindt. 
Deze regio is vooral 
gekend omwille van 
Praia da Cova Redonda, een van de mooi-
ste stranden van Europa. Dit klein zand-
strandje ligt tussen, door erosie gebeeld-
houwde, rotsen en is ingesloten door hoge 
kliffen... een absolute must!

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/portugal/algarve/vilalara_thalassa_resort/236425i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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DE REGIO’S 

ATHEENSE RIVIÈRA
Net ten zuiden van Athene, aan zee gelegen. Spectaculaire 
zonsondergangen vanaf de tempel van Poseidon op Kaap 
Sounion.

MACEDONIË
Ontdek de Olympische Rivièra met goudgele stranden en 
charmante dorpjes. De Olympus is de hoogste berg van 
Griekenland.

HALKIDIKI
Een betoverend schiereiland met meer dan 500 km kusten. 
De monnikenrepubliek Athos is alleen toegankelijk voor 
mannen.
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p. 387-388

p. 392-393

p. 389-390

p. 384-386

p. 394-397

p. 391

CORFU
Een van de groenste eilanden en daarom ook wel eens het 
smaragdeiland genoemd. Mooie stranden en een glorieus 
verleden.

KRETA
Het grootste eiland van Griekenland. Schitterende stranden, 
eeuwenoude schatten, levendige stadjes, pittoreske dorpjes.

SANTORINI
Dit vulkanisch eiland is de bakermat van de Cycladische 
beschaving. Typische witte huizen en daken in pasteltinten.

MYKONOS
De idyllische schoonheid van de Cycladen met felle 
lichtcontrasten, fraaie stranden en een bruisend nachtleven.

PELOPONNESOS
Klassieke tempels, Myceense paleizen, Byzantijnse stadjes... 
Een mythisch schiereiland met een rijk verleden.

RHODOS
Mythisch eiland, het grootste van de Dodekanesos. Rijk 
cultureel erfgoed, prachtige stranden en een kristalheldere 
zee.

Griekenland
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Philoxenia Hotel

Ligging: rustig gelegen aan het begin van het schiereiland Sithonia omringd 
door pijnbomen. Het centrum van Psakoudia ligt op 300 m. Nea Moudania en 
Nikiti bevinden zich beide op 20 km, Ouranoupoli op 70 km en Thessaloniki op 
80 km. Bushalte op 300 m.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 70 km.
Faciliteiten: hotel Philoxenia is een gezellig hotelcomplex met een schitterende 
tuin en alle moderne faciliteiten die u een rustig en aangenaam verblijf 
garanderen. Vriendelijk onthaal aan de receptie. Gratis wifi in het restaurant 
en de poolbar. Het verzorgd ontbijt en het diner neemt u in het aangename 
restaurant Symposion. Het à-la-carterestaurant Kukunari verwent u met heer-
lijke Griekse en Italiaanse gerechten. Na een duik in het buitenzwembad (100 m², 
open mei tot oktober, gratis ligzetels en parasols) geniet u van een drankje aan 
de poolbar. Wellnessruimte met fitness, sauna en hamam (betalend).
Kamers: er werd geopteerd voor een minimalistische maar stijlvolle inrichting 
in de 155 kamers. Een geslaagde combinatie van functionaliteit en finesse waar-
borgt het comfort. Een cosy en huiselijke sfeer die zowel jong als oud weet 
te verleiden. Elke kamer heeft bovendien een balkon of terrasje en koelkast. 
Tegelvloer. Wifi betalend (€  1/nacht). We reserveren voor u een kamer met 
zicht op de tuin (20 m², max. 2 personen) of met zicht op het zwembad (20 m², 
max. 2 volwassenen en 1 kind), een familiekamer (20 m², max. 2 volwassenen 
en 2  kinderen met stapelbed) of een suite (35  m², max. 3  volwassenen of 
2 volwassenen en 2 kinderen) beide met zicht op de tuin.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de standaardkamers met zicht op het 
zwembad: 1  kind t/m 11  jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief halfpension). Enkel in de kamers met zicht op de tuin en stapelbed en 
in de suites: 2 kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis (inclusief halfpension).

Echt 'feel good hotel' waar u onbezorgd 
kunt genieten van comfortabele kamers 
met een rustgevend interieur, van lek-
ker eten, van een duik in het verkoe-
lende water, van de heerlijke geuren en 
prachtige kleuren in de sierlijke tuin... 
Hotel Philoxenia geniet een topligging 
voor uitstapjes in de omgeving of naar het 
strand of voor een relaxte wandeling. Het 
ecovriendelijke aspect vervolledigt het 
plaatje.

Halkidiki

UW VOORDEEL HALV0010 X0
• Vroegboekvoordelen

Psakoudia
Bekende vakantiebe-
stemming op Halkidiki, 
gelegen in het noorden 
van Sithonia. De tal-
rijke zandstranden en 
de mooie wandelge-
bieden in het hinterland zijn vertrouwde 
beelden op menig vakantiekiekje. 
Psakoudia is tevens ook een ideale uit-
valsbasis voor allerlei uitstapjes en biedt 
heel wat faciliteiten voor het toerisme met 
een veelvoud aan restaurantjes, bars en 
supermarkten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/philoxenia_hotel/236740i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Mythic Summer

Ligging: rustig, in een weelderig groen gebied van 5 ha, aan de voet van het 
Olympus-gebergte. Het strand van Paralia ligt op 700 m (gratis shuttle ser-
vice), het centrum van Katerini met zijn leuke bars en restaurantjes op 6 km. 
Binnen een straal van 40 km: Panteleimon, het kasteel van Platamonas, Livithra, 
Litochoro, de Olympus-berg en de archeologische site (met museum) van Dion. 
Het hippe Thessaloniki bevindt zich op 70 km. Dit hotel is een ideale uitvalsba-
sis voor excursies in en rond de Olympische Rivièra.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 100 km.
Faciliteiten: dit recent gerenoveerd viersterrenhotel bestaat uit een hoofd- en 
bijgebouw. Op het gelijkvloers van het hoofdgebouw bevindt zich de receptie, 
de bar en het restaurant (ontbijt en diner). Bij mooi weer kan u buiten op 
het terras eten. Italiaans restaurant Favolo bij het zwembad. Afspraak aan de 
poolbar voor een frisse cocktail of verzorgde snack. Groot openluchtzwembad 
(mei-oktober, gratis gebruik van ligstoelen, parasols en handdoeken) en apart 
kinderbad. Gratis tafeltennis en volleybal. Speelpleintje. Het zandstrand van 
Paralia ligt op 700 m (gratis shuttle service op vaste tijdstippen, de strand-
service met ligstoelen en parasols is betalend).
Kamers: 46 ruime, comfortabele kamers (steeds met een tweepersoonsbed) met 
tegelvloer, kleine frigo en balkon met zicht op de tuin, het zwembad of de 
Olympus-berg. Superior kamers (22 m²) in het hoofdgebouw: ze bieden tuinzicht 
of zicht op de Olympus-berg. De suites (23 m²) zijn ondergebracht in het bij-
gebouw en beschikken over een patio met ligstoelen, parasol en tafel. Keuze 
uit suites met privézwembad en tuinzicht of suites met privézwembad en zicht 
op de Olympus-berg.
Maaltijden: halfpension: ontbijt (buffet) en diner (3 gangen, vast menu met 
bediening aan tafel)
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension).
Bonus: jonggehuwden: fles wijn.

Viersterrenhotel, omringd door weelderig 
groen, weg van de drukte van de stad. De 
moderne faciliteiten, verzorgde kamers en 
suites met privézwembad garanderen een 
relaxed verblijf. Een gratis shuttledienst 
brengt u naar het strand. Prima ligging voor 
excursies in de Olympische Rivièra en een 
uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Griekenland

Halkidiki

UW VOORDEEL HALV0004 X0
• Vroegboekvoordelen

Katerini
Hoofdstad van het 
departement Piëria 
in Macedonië, een 
regio bekend om zijn 
prachtige fauna en 
flora, schitterende 
stranden en een rijke historie en cultuur. 
De stad zelf is erg levendig met een 
grote winkelstraat en tal van leuke bars, 
restaurantjes en tavernes. U kan ook 
wandelen in het mooie stadspark dat in 
trek is bij de lokale bevolking en toeristen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/mythic_summer/236747i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Eagles Palace

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

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

Halkidiki

UW VOORDEEL HALV0001 X0
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Ouranoupoli
Ouranoupoli betekent 
letterlijk 'hemelstad', 
een naam die zeker 
niet gestolen werd. Het 
is een hemels mooi 
plaatsje met een pit-
toresk vissershaventje, een Byzantijnse 
toren en een schitterende ligging aan de 
diepblauwe zee, omringd door groene 
heuvels. De heilige Athos-berg ligt vlakbij, 
een en al mystiek...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/eagles_palace/236754i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Eagles Villas

Ligging: rustig gelegen, vlak aan zee en bij het zandstrand, op het Athos-
schiereiland, genoemd naar de gelijknamige berg. Via een klein bruggetje 
bereikt u het domein van het Eagles Palace Hotel dat direct aan het strand ligt. 
Het authentieke centrum van Ouranoupoli ligt op 4 km. Het is de toegangs-
poort tot het klooster van Athos dat een belangrijk centrum voor het oosters-
orthodoxe kloosterleven is (uitsluitend toegankelijk voor mannen). U bevindt 
zich op 35 km van Stageira, geboorteplaats van de Griekse filosoof Aristoteles. 
De Petralona-grot situeert zich op 105 km. Het bruisende Thessaloniki, de op 
één na grootste stad van Griekenland, ligt op 110 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 112 km.
Faciliteiten: Eagles Villas maakt deel uit van het Eagles Resort, u mag gebruik 
maken van alle faciliteiten (o.a. spa, zwembaden, gratis ligzetels op het strand) 
van het Eagles Palace Hotel (zie p. 374). Exclusief voor gasten die verblijven 
in de Eagles Villas is er een centraal gebouw met receptie, bar en restaurant 
Lofos (mediterrane keuken), binnenzwembad en fitness. Aantrekkelijk buiten-
zwembad. Check-in gebeurt in het Eagles Palace Hotel.
Villa's: 40  moderne villa's met een luxueuze en minimalistische inrichting. 
Ze zijn ruim, comfortabel en uitstekend geschikt voor families. Naar keuze 
reserveren we voor u een junior pool villa (65  m², max. 2  volwassenen en 
2 kinderen, terras met privézwembad en buitendouche) met of zonder privétuin-
tje of een one bedroom pool villa (90 m², max. 4 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen, aparte slaapkamer, terras met privézwembad, buitendouche) met 
of zonder privétuintje. Extra bed (3de en 4de volwassene): 50% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 36/dag (volwassene), 
dine around: € 53/dag (volwassene), all inclusive: € 112/dag (volwassene).
Kinderen: kinderbedje gratis. 2 Kinderen van 2 t/m 14 jaar in de villa van de 
ouders genieten elk 50% korting (inclusief ontbijt, halfpension, dine around of 
all inclusive).
Bonus: welkomstdrankje. Jonggehuwden: fles wijn en fruit in de villa.

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

Griekenland

Halkidiki

UW VOORDEEL HALV0014 X0
• Vroegboekvoordelen
• Seniorenkortingen

Ouranoupoli
Ouranoupoli betekent 
letterlijk 'hemelstad', 
een naam die zeker 
niet gestolen werd. Het 
is een hemels mooi 
plaatsje met een pit-
toresk vissershaventje, een Byzantijnse 
toren en een schitterende ligging aan de 
diepblauwe zee, omringd door groene 
heuvels. De heilige Athos-berg ligt vlakbij, 
een en al mystiek...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/eagles_villas/236863i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Alexandros Palace

Ligging: gelegen op het schiereiland Athos. De berg Athos (Unesco-
Werelderfgoed) en enkel toegankelijk voor mannelijke pelgrims, ademt 
spirualiteit en magie. Het ligt vlak bij het dorpje Ouranoupoli (op 5 km.). U 
bevindt zich op 35  km van Stageira, geboorteplaats van de Griekse filosoof 
Aristoteles. De Petralona-grot situeert zich op 105  km. Het bruisende 
Thessaloniki, de op één na grootste stad van Griekenland, ligt op 110 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 110 km.
Faciliteiten: dit familiaal gerund resort op een domein van maar liefst 
60.000 m², heeft zicht op zee en de groene omgeving. Het halfpension neemt 
u in restaurant Thalassa, de lunch in restaurant Philippos. De keuken is zowel 
Grieks als internationaal geörienteerd. Het ontbijt is op basis van authentieke 
Griekse producten. Fijne creatieve gerechten worden geserveerd in het à-la-
carterestaurant Elia. Beachbar Nero, 2 poolbars en een lobbybar met 's avonds 
live muziek. Voor uw ontspanning zijn er knappe buitenzwembaden met gratis 
ligzetels en parasols. 2 Tennisbanen (gratis). Mooie spa (betalend) met binnen-
zwembad, bubbelbad, sauna, Turks stoombad en massages. Een ondergrondse 
doorgang verbindt het hotel met het strand. Kids club (betalend).
Kamers: 243 kamers ingericht in een hedendaagse stijl. Alle kamers beschikken 
over een balkon of een klein terras en een koelkast. Minibar mogelijk op aan-
vraag (betalend). Naar keuze reserveren we voor u een standaardkamer met 
tuinzicht (20 m²), een superior kamer met tuinzicht (27 m²) of een kamer met 
zicht op het zwembad (27 m²). De 3 types voor max. 3 personen. Ruime familie-
kamers met zeezicht voor max. 4 personen (40 m², zie ook Uw voordeel). Extra 
bed (3de en 4de volwassene): 30% korting.
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Volpension: € 23/dag (volwassene), 
€ 12/dag (kind t/m 11 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders. Familie standaardkamers: 2 kinderen t/m 11  jaar overnachten 
gratis. Inclusief halfpension.
Bonus: reservering voor 28/02/22: upgrade van een standaardkamer of supe-
rior kamer naar een kamer met zicht op het zwembad volgens beschikbaarheid 
(verblijven 29/04/22-30/06/22, 01/09/22-23/10/22).

Dit vijfsterrenresort is een dorp op zich, 
mooi geïntegreerd in het omringende 
landschap. De directe toegang tot het 
strand is een extra troef. Zowel koppels 
als families met kinderen voelen zich hier 
meteen thuis. De prima faciliteiten en de 
uitstekende service garanderen u een zor-
geloze en relaxte vakantie.

Halkidiki
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UW VOORDEEL HALV0012 X0
• Vroegboekvoordelen

Tripiti-Ouranoupoli
Ouranoupolis betekent 
letterlijk hemelstad, 
en omschrijft meteen 
waar deze plaats voor 
staat. Het is een bijzon-
der bekoorlijk dorpje 
met een pittoreske vissershaven, een 
Byzantijnse toren en een weergaloze lig-
ging aan de diepblauwe zee. De groene 
heuvels vervolledigen het mystieke 
plaatje. De Heilige Athosberg ligt vlakbij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/alexandros_palace/236870i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ikos Oceania

Ligging: uniek, in een uitgestrekt domein van 6 ha met olijfbomen, pijnbomen 
en cipressen, langs een 350 m lang zandstrand. Het uitzicht over de Egeïsche 
zee en de Olympus-berg is adembenemend. In de omgeving; Afytos (25 km), 
Kallithea (32 km), Polychrono (42 km) en Chaniotis (46 km). Thessaloniki ligt 
op 65 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 51 km.
Faciliteiten: geniet van het 'Infinite Lifestyle' concept: all-inclusive met 
6 bars, een buffetrestaurant en 4 à-la-carterestaurants met Michelin sterren-
chefs (Grieks, Italiaans, Provençaals en Aziatisch). Prachtig privéstrand, 4 fraaie 
buitenzwembaden, een kinderbad. Gratis ligstoelen en parasols. Spafaciliteiten: 
verwarmd binnenzwembad, sauna, stoombad, kapper, nagelsalon, relaxruimte,... 
Massages (betalend). In het seizoen: kinderactiviteiten, shows, films, muziek,... 
Crèche, mini club en teen club.
Kamers: 290 kamers (met balkon/terras), verspreid over de verzorgde tuinen 
van 6 ha in een frisse, hedendaagse stijl met een Griekse touch. Promo kamer 
(30 m², max. 2 personen), superior kamer met zeezicht (30 m², max. 2 personen), 
junior suites met zeezicht (35 m², max. 3 personen) of familiekamers met zee-
zicht (60 m², max. 4 personen, zie ook Uw voordeel).
Maaltijden: all inclusive: ontbijtbuffet, lunch en diner (afhankelijk van het 
restaurant een buffet, vast menu of à la carte, Dine Out service), alle dranken.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind (junior suite) of 2 kinderen (familiekamer) 
t/m 11 jaar overnachten gratis op de kamer van de ouders (all inclusive).
Bonus: jonggehuwden: romantisch diner bij kaarslicht, fles schuimwijn bij aan-
komst en een klein geschenkje bij vertrek (huwelijkscertificaat noodzakelijk bij 
check-in).

Dit all inclusive hotel wordt omgeven door 
een wondermooie setting van azuurblauw 
water en magnifieke stranden. In een 
elegant kader geniet u van pretentieloze 
luxe, een privéstrand, lekker eten, 
talloze faciliteiten (ook voor kinderen) 
en 5 sterrenservice. Voor koppels en 
gezinnen op zoek naar een rustgevende 
en/of actieve vakantie.

Griekenland

Halkidiki

UW VOORDEEL HALV0008 X0
• Vroegboekvoordelen

Nea Moudania
Nea Moudania ligt aan 
het begin van het schier-
eiland Kassandra, 
65 km ten zuiden 
van Thessaloniki. 
Duizenden olijfbomen 
zorgen er voor een idyllisch landschap. Er 
zijn mooie stranden met leuke strandbars, 
lekkere visrestaurants en talrijke water-
sportfaciliteiten. Naast het toerisme is de 
visserij een van de belangrijkste bronnen 
van inkomsten.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/ikos_oceania/236761i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Flegra Palace

Ligging: op 1 km van het centrum van Pefkohori, een van de meest kosmopoli-
tische plaatsen op het schiereiland Kassandra. Het strand bevindt zich op 150 m. 
Thessaloniki ligt op 105 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki 94 km. Bushalte voor het hotel.
Faciliteiten: dit viersterrenhotel biedt 2 restaurants. Titanes met buffetformule, 
is open voor het ontbijt en het diner, hier neemt ook u het halfpension. In 
het à-la-carterestaurant Ambrosia vindt u mediterrane en Griekse specialiteiten 
op de menukaart. Heerlijk relaxen met een cocktail in de Soleil Pool bar met 
glazen vloer dat over het buitenzwembad lijkt te zweven. Volop waterpret in het 
buitenzwembad met waterval en apart kinderzwembad. Ligstoelen en parasols 
beschikbaar. Verwen uzelf in de gloednieuwe spa F met o.a. binnenzwembad, 
stoombad, sauna en bubbelbad. Massages (betalend). Fitness. Tafeltennis, 
groot schaakbord en speeltuintje. Geen lift, 2 verdiepingen.
Kamers: de verschillende gebouwen situeren zich rond het zwembad, het zorgt 
voor een instant vakantiegevoel. Voor de inrichting van de kamers werd gekozen 
voor heldere kleuren, wit en lichtgrijs, in combinatie met blauwe accenten. Het 
thema Griekse zomer wordt hier heel mooi weergegeven. Houten voer. Balkon 
of terras. Koelkastje. Standaardkamers (19-21 m², max. 2 personen), superior 
kamers (28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen), executive 
kamers (20-25 m², max. 2 personen, mix van klassiek en modern), de 3 types 
met zicht op de tuin of het zwembad. Familiesuites met zicht op de tuin (34 m², 
aparte slaapkamer, max. 4 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen, geen 
balkon of terras). Extra bed 3de en 4de volwassene: 30% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 25/dag (volwassene), € 13/dag 
(kind t/m 11 jaar). Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: enkel in de superior kamers en familiesuites: kinderbedje gratis of 
1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt), 
het tweede kind t/m 11 jaar geniet 50% korting.

In dit viersterrenhotel, vlak bij het strand 
en het centrum van Pefkohori, zijn de 
relaxte sfeer en de persoonlijke aandacht 
voor elke gast de sleutelwoorden. 
Moderne kamers, ze zijn fraai ingericht 
en voorzien van alle comfort. Dit vakantie-
adresje focust zowel op gezinnen als 
koppels. De prijs/kwaliteitsverhouding is 
hier mooi in balans.

Halkidiki
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• Vroegboekvoordelen

Pefkohori
Een populaire bad-
plaats aan de oostkust 
van het schiereiland 
Kassandra. Er is een 
oud gedeelte en een 
pittoreske kleine haven 
van waaruit bootjes vertrekken naar o.a. 
Sithonia. Een naaldbomenbos, want Pefko 
betekent naaldbomenbos, zorgt voor 
de groene noot. Zandstrand met beach-
bars en heel wat mogelijkheden voor het 
beoefenen van watersporten. Een ruim 
aanbod van restaurantjes en bars.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/halkidiki/flegra_palace/236877i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Cosmopolitan Hotel & Spa

Ligging: dit hotel ligt op 600 m van het centrum van Paralia-Katerini aan een 
natuurlijke baai. Van hieruit geniet u van een prachtig uitzicht over de Egeïsche 
Zee en de legendarische Olympusberg. Het is nauwelijks 200 m wandelen tot aan 
het strand. Niet te missen is de grote archeologische site in Dion (op 17 km) 
en het stadje Vergina (op 70 km), geboorteplaats van Alexander de Grote. De 
bruisende stad Thessaloniki bevindt zich op 70 km.
Transport: luchthaven Thessaloniki op 100 km.
Faciliteiten: het viersterrenhotel Cosmopolitan streeft er naar om betaalbare 
luxe te koppelen aan een geweldige uitstraling en een foutloze service. Alle 
faciliteiten zijn hier aanwezig voor een zorgeloze vakantie. U wordt hartelijk 
verwelkomd aan de receptie. Roomservice van 8 tot 24 u. In het restaurant wordt 
u culinair verwend met Griekse en internationale gerechten, een ruime keuze 
aan dranken en cocktails worden aangeboden in de bar. Aan het buitenzwembad 
met poolbar (open mei-oktober) zijn ligstoelen en parasols gratis, handdoeken 
mits waarborg van € 10/handdoek.
Kamers: de 50  kamers die hier worden aangeboden staan garant voor een 
overnachting in comfort en stijl. De geslaagde combinatie van modern design 
met warme kleuren zullen u beslist charmeren. Voor max. 2 personen: standaard-
kamers met land- of zeezicht (20 m², terras of balkon), voor max. 3 volwassenen 
of 2 volwassenen en 2 kinderen: economy kamers (28 m², geen balkon, geen 
uitzicht) of superior kamers met landzicht (28 m², terras of balkon).
Maaltijden: halfpension: ontbijt en diner. Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief halfpension), het tweede kind van 2 t/m 11 jaar geniet 
50% korting (uitgez. standaardkamers met land- of zeezicht).

Modern, stijlvol hotel dat uitstekende 
faciliteiten koppelt aan een betaalbare 
prijs. Goede service, comfortabele 
kamers en een smakelijke keuken in de 
schaduw van de mythische Olympusberg. 
Ontspan aan het buitenzwembad, 
bezoek het verrassende Thessaloniki, 
snuif geschiedenis in Dion of kies voor 
een dagje relaxen op het strand... alle 
combinaties zijn mogelijk.

Griekenland

Macedonië

UW VOORDEEL HALV0011 N1
• Vroegboekvoordelen

Paralia-Katerini
Hoofdstad van het 
departement Piëria in 
Macedonië, een regio 
bekend om zijn prach-
tige fauna en flora, 
schitterende stranden 
en een rijke historie en cultuur. De stad 
is erg levendig met een grote winkelstraat 
en tal van leuke bars, restaurantjes en 
tavernes. Het mooie stadspark is niet 
enkel populair bij toeristen maar ook bij 
de lokale bevolking.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/makedonia/cosmopolitan_hotel_--_spa/236987i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Grand Resort Lagonissi

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

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

Atheense Rivièra

UW VOORDEEL ATHV0023 X0
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Lagonissi
Deze residentiële voor-
stad van Athene is gele-
gen op een klein schier-
eiland en is ideaal om 
cultuur en strand met 
elkaar te combineren. 
De wondermooie omgeving met voor-
namelijk luxueuze huizen en resorts is 
erg geliefd bij de jetset. U kan er relaxen 
aan een van de prachtige zandstranden, 
maar ook culinair genieten in de talrijke, 
uitstekende restaurants.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

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

Ligging: tussen zee en bos, vlak bij het zandstrand (150 m) en het bruisende 
centrum van Vouliagmeni. Deze badplaats, met jachthaven (op 600 m) telt heel 
wat hippe beachbars en restaurants. Het 18 holes golfterrein en de high-end 
shoppingzone van Glyfada liggen op enkele minuten rijden. Athene bereikt u in 
een halfuur, Kaap Sounio, met de Tempel van Poseidon in 45 minuten. Ideale 
locatie om cultuur en strand te combineren.
Transport: luchthaven Athene op 22 km.
Faciliteiten: lobby met receptie. 's Morgens geniet u van een heerlijk à la 
carte ontbijt. De Malabar aan het zwembad serveert mediterraanse en 
internationale gerechten, 's avonds een sprookjesachtig decor met kaarsen. In 
de winter verhuist dit restaurant naar binnen. Het exclusief restaurant Patio 
met slechts 9 tafels werd uitgeroepen tot een van de beste nieuwe restaurants 
ter wereld. De bekroonde chef creëert degustatiemenu's met gastronomische 
gerechten. Producten van eigen kweek vormen de basis van de gerechten in de 
restaurants. Buitenzwembad met ligbedden en kussens. Poolbar. Margi Spa met 
sauna, stoombad, binnenzwembad (gratis), massage met organische producten 
(betalend). Yogalessen. 's Avonds guest dj’s. Wekelijkse rondleiding op de eigen 
boerderij voor een authentiek diner met live Bouzouki muziek (betalend).
Kamers: de 89 kamers combineren koloniale invloeden met een ingetogen stijl 
(balkon/terras, houten vloer). Superior kamers (22 m², max. 3 personen, tuin- 
of zwembadzicht), executive kamers (22-25 m², max. 3 personen, zicht op bos, 
zwembad of zee), premium kamers (25 m², max. 3 personen, zeezicht) en junior 
suites (40 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: welkomst- en afscheidsgeschenkje.

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

Griekenland

Atheense Riviera

UW VOORDEEL ATHV0019 X0
• Gratis nachten
• Vroegboekvoordelen

Vouliagmeni
Exclusieve badplaats 
in het hart van de 
Atheense Rivièra, 
op 20 km ten zuiden 
van het centrum van 
Athene. De grote trek-
pleister is het strand, maar een ander ver-
borgen juweeltje van Vouliagmeni is het 
gelijknamige meer met bronnen tot wel 
100 m diep en een constante temperatuur 
van 22°C tot 29°C. Het thermisch water 
heeft een helende werking op de huid.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/the_margi/236776i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Amarilia

Ligging: op 50 m van het strand, omringd door pijnbomen met 
schitterende vergezichten over de Saronische Golf. Het meer 
ligt op 3 km, het centrum van Athene op 20 km en Kaap Soenion 
met de tempel van Poseidon op 46 km. Bushalte op 50 m, vlotte 
verbindingen met de vele stranden en strandrestaurants langs 
de kustweg tussen Athene en Kaap Soenion.
Transport: luchthaven Athene op 21 km.
Faciliteiten: lobby en bar Allegro. Restaurant Artemis serveert 
een internationale en Griekse keuken. Openluchtzwembad 
(13  x 7  m, april-oktober, gratis ligstoelen en handdoeken) 
en poolbar. Zandstrand (50  m) met tal van watersporten. 
Fietsverhuur. Tafeltennis. Golf op 7 km.
Kamers: 95 kamers (parketvloer, frigo) met meubilair en schil-
derijen zorgzaam uitgekozen. Classic kamers (25  m², max. 
3 personen, balkon met zijdelings zeezicht of zwembadzicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: kinderbedje gratis.
Bonus: jonggehuwden: wijn en fruit op de kamer of upgrade 
volgens beschikbaarheid.

Mooi strandhotel in een groene buitenwijk van Athene met 
wondermooi uitzicht op een helderblauwe zee. Op een paar 
stappen van het strand en op 20 minuten rijden van Athene.

Atheense Rivièra

UW VOORDEEL ATHV0028 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Vouliagmeni
Exclusieve badplaats in het hart van de Atheense Rivièra, op 
20 km ten zuiden van Athene. Grote trekpleister is het strand, 
een ander verborgen juweeltje is het gelijknamige meer.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/amarilia/236963i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Ever Eden Beach Resort

Ligging: schitterend gelegen aan de Atheense Rivièra langs de flank van een 
heuvel omringd door pijnboombossen. Een directe toegang verbindt het hotel 
met het semi-privéstrand van Mavro Lithari. Een dagje cultuur opsnuiven kan 
in de hoofdstad Athene met de Acropolis op 45 km. Kaap Sounio met de tempel 
van Poseidon en het thermaal meer van Vouliagmeni bevinden zich beide op 
22 km. In de onmiddellijke omgeving starten heel wat wandel- en fietsroutes.
Transport: luchthaven Athene op 28 km.
Faciliteiten: dit resort heeft op het vlak van ontspanning en gastronomie 
een mooi aanbod. 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, duiken,... Het 
buitenzwembad 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 hoogste punt een tweede buitenzwembad Everheights met bar Hokyo 
(Aziatische snacks). Aangename spa (betalend) met binnenzwembad, sauna, 
stoombad, fitness, massages en schoonheidsbehandelingen. Speelpleintje voor 
kinderen. Winkel met leuke hebbedingetjes.
Kamers: modern ingerichte kamers in heldere kleuren met terras of balkon. 
Deluxe standaardkamers (27 m², max. 2 personen) met zicht op het pijnboombos 
op met zijdelings zeezicht. Deluxe superior kamers (35 m², max. 3 personen) 
met aparte zithoek, zicht op het pijnboombos of zijdelings zeezicht. Ruime 
familiesuites (45 m², max. 4 volwassenen of 3 volwassenen en 1 kind, 1 aparte 
slaapkamer). Extra bed (3de en 4de volwassene): 20% korting.
Maaltijden: logies en ontbijt. Halfpension: € 15/dag (in restaurant Seasons). 
Alle maaltijden in buffetvorm.
Kinderen: kinderbedje gratis. Deluxe superior kamers en familiesuites: 1 kind 
t/m 11 jaar overnacht gratis op de kamer/suite van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje.

Veelzijdig resort vlak bij het strand omge-
ven door een prachtige natuur. Zowel op 
culinair vlak als wat betreft de ontspan-
ningmogelijkheden scoort dit vakantie-
oord bij een breed publiek. De aantrek-
kelijke kamers zijn een oase van rust 
na een sportieve dag op het water. Even 
wat anders? Maak een uitstapje naar de 
Saronische eilanden of ga cultuur opsnui-
ven in Athene.

Griekenland

Atheense Rivièra
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UW VOORDEEL ATHV0038 X0
• Vroegboekvoordelen

Anavyssos
Gelegen aan de 
Saronische Golf tussen 
Saronida (op 4 km) en 
Palaia Fokaia (op 2 km). 
Het is ook de vind-
plaats van de Kouros 
van Anavyssos die in het Archeologisch 
Museum van Athene te bezichtigen is. 
Het is een mooie en bosrijke regio waar 
de zandstranden heel langzaam in zee 
aflopen en dus uiterst geschikt zijn voor 
kinderen. Er worden hier volop water-
sporten beoefend.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/atheense_riviera/ever_eden_beach_resort/236884i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Kyparissia Beach

Ligging: op nauwelijks 300 m van het strand, in het nieuwe 
dorpsgedeelte, recht tegenover het haventje. Het centrum ligt 
op 450 m. Maak gebruik van de goede ligging van dit hotel om 
uitstapjes te maken naar de mooie bezienswaardigheden op de 
Peloponnesos: Pylos op 50 km, Kalamata op 70 km, Olympia op 
84 km en Sparta op 100 km.
Transport: luchthaven Kalamata op 63 km, luchthaven Athene 
op 275 km.
Faciliteiten: dit hotel biedt een supervriendelijke ontvangst 
aan de receptie. Geniet elke ochtend van een typisch Grieks 
ontbijtbuffet. Snackbar. Voor een verfrissend drankje is er 
de poolbar (open juli-augustus). U kan heerlijk afkoelen aan 
het buitenzwembad (april-september, met gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken).
Kamers: de 27 kamers (balkon, make-upspiegel, kleine frigo) 
zijn charmant ingericht met aandacht voor warme kleuren. 
Kamer met stads- en kasteelzicht (16 m², max. 2 personen), 
kamer met zeezicht (20 m², max. 3 personen), suite met zee-
zicht (36 m², 2 balkons, max. 2 personen) of een familiekamer 
met stads- en kasteelzicht (22 m², max. 4 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: enkel in de kamers en suites met zeezicht : kinder-
bedje gratis.

Hotelgasten waarderen hier het prachtige uitzicht op de haven, 
de vriendelijke sfeer en service en de goede ligging voor leuke 
daguitstappen. De zonsondergangen zijn memorabel!

Peloponnesos

UW VOORDEEL PELV0003 N1
• Vroegboekvoordelen

Kyparissia
Een mooie badplaats aan de westkust van de Peloponnesos. Het 
nieuwe gedeelte ligt aan de kust, het oudere centrum ligt tegen 
een heuvel aan. U vindt er fraaie stranden en een jachthaven.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/peloponnesos/kyparissia_beach/236784i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Westin Resort, Costa Navarino

Ligging: aan het zandstrand in Messinia met ongerepte en adembenemende 
landschappen. Het Voidokilia strand (op 5 km) is een van de mooiste stranden. 
De Polilimnio-watervallen (25 km), perfect voor stevige wandelingen of mooie 
fietstochten. Olympia, bakermat van de Olympische Spelen, ligt op 100 km.
Transport: luchthaven Kalamata op 45 km.
Faciliteiten: knappe lobby, in natuursteen en met warme kleuren. Receptie en 
diverse bars met de 1827 Lounge&Bar voor een scala aan aromatische theeën. 
Restaurants met o.a. Griekse, Italiaanse, Japanse en Libanese specialiteiten. 
Buffetrestaurant Morias. Barbouni: lunch aan het strand. In de tuinen: 2 bui-
tenzwembaden, aquapark voor kinderen, water- en buitensporten, tennis en 
2  golfbanen. Uitgebreid Anazoe wellnesscenter met o.a. sauna, bubbelbad, 
ijsgrotten, hydrotherapie, zwembaden en tal van behandelingen op basis van 
olijfproducten. Sinds 2021 is er het Mouratoglou Tennis Center, een primeur in 
Europa. Hotelgasten kunnen ook gebruik maken van de faciliteiten van het 
zusterhotel The Romanos (zie p. 386, uitgez. The Romanos Pool).
Kamers: 445 kamers en suites met modern interieur, steeds met terras of balkon 
en met sofabed. Deluxe kamers (39 m², max. 3 personen) met tuin- of zeezicht. 
Ruime superior kamers (49 m², max. 2 personen en 2 kinderen) met tuinzicht. 
Infinity kamers (39 m², max. 3 personen) met privé-overloopzwembad en tuin-
zicht. Tegelvloer.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension.
Kinderen: kinderbedje gratis. 1 Kind t/m 12 jaar overnacht gratis op de kamer 
van de ouders (inclusief ontbijt). Superior kamers met tuinzicht: 2 kinderen t/m 
12 jaar overnachten gratis (sofabed).

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

Griekenland

Peloponnesos

UW VOORDEEL ATHV0026 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Messinia
De regio van Messinia 
geeft u een perfecte 
samenvatting van wat 
Griekenland allemaal 
te bieden heeft. Groene 
valleien, bergen met 
kloven en grotten, olijfboomgaarden, 
archeologische sites en fijne zandstran-
den. Van cultuurliefhebbers tot sportieve-
lingen: wat het doel van uw reis ook is, hier 
bent u aan het juiste adres.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/peloponnesos/the_westin_resort,_costa_navarino/236831i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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The Romanos, a Luxury Collection Resort

Ligging: aan een wit zandstrand in Messinia. Het Voidokilia-strand (5 km) en de 
Polilimnio-watervallen (25 km). De Myceense ruïnes van het paleis van koning 
Nestor (8 km), de tempel van Apollon Epikourios (91 km), historisch Olympia 
(107 km), de mysterieuze stad Mistrás (144 km).
Transport: luchthaven Kalamata op 45 km.
Faciliteiten: prachtige lobby, geïnspireerd op een Griekse tempel. Verspreid 
over het domein treft u verschillende loungezones, terrassen en bars, waar het 
heerlijk genieten is van een cocktail of het landschap. Proef de authentieke 
keuken van bekroonde chefs in diverse exclusieve restaurants: lokaal, 
internationaal, mediterraans, Libanees en zelfs Pan-Aziatisch. Op de wijnkaart 
staan voortreffelijke wijnen van de lokale Navarino-wijngaarden. U kan ook 
buiten tafelen. Er zijn 3 buitenzwembaden en 1 binnenzwembad. 4.000 m² aan 
wellness in de Anazoe Spa. Prima thalassotherapiefaciliteiten, behandelingen 
en massages (betalend). 2 Golfbanen. De natuurlijke omgeving is ideaal voor 
watersporten en outdooractiviteiten. Het Messinian Authenticity programma 
laat u toe de cultuur van de regio te ontdekken.
Kamers: de 321 kamers (max. 3 personen) werden uitnodigend ingericht (tegel-
vloer). Houten materialen en mooie schilderijen complementeren het geheel, 
terras of balkon. Deluxe kamers (43 m²) met tuin- of zeezicht. Infinity kamers 
(43  m²) met een privé-overloopzwembad en tuinzicht. De premium deluxe 
kamers (43 m²) aan het strand bieden een fraai zeezicht.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension.
Kinderen: kinderbedje gratis.

Dit gerenommeerde, intieme resort laat 
u toe te ontspannen in een wonder-
mooie natuurlijke omgeving. Ontdek 
de geschiedenis, de lokale tradities en 
de architectuur van Messenië - één van 
Griekenlands best bewaarde geheimen. 
Ultiem comfort, culinair genot, stijlvolle 
recreatie en een onberispelijke service 
zijn hier de sleutelbegrippen.

Peloponnesos

UW VOORDEEL ATHV0022 X1
• Vroegboekvoordelen
• Kortingen voor lange verblijven

Messinia
De regio van Messinia 
geeft u een perfecte 
samenvatting van 
wat Griekenland alle-
maal te bieden heeft. 
Groene valleien, ber-
gen met kloven en grotten, olijfboom-
gaarden, archeologische sites en fijne 
zandstranden. Van cultuurliefhebbers tot 
sportievelingen: wat het doel van uw reis 
ook is, hier bent u aan het juiste adres.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/peloponnesos/the_romanos,_a_luxury_collection_resort/236792i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


387
Oia

Megalohori
Kamari

Firostefani 61aImerovigli59

61b

60+62

63

45b

43b

44

46-47

48

Kyparissia

Methoni

Tripoli

Kleitoria

45a

Olympia

49

Anatoliki 
Mani

43a
Nafplio

Messinia

HHHHH

FR
EE

ALL
INP FR

EE

€ € €

MarBella Corfu

Ligging: direct aan de Ionische Zee en temidden weelderige tuinen. Het 
Achilleion (de zomerresidentie van keizerin Sissi) ligt op slechts 8 km. Ontdek 
het erfgoed van Corfu-stad op 18  km. Talrijke kerken en gebouwen uit het 
Venetiaanse tijdperk in de oude binnenstad (Unesco Werelderfgoed). Forten 
flankeren de stad. De Corfu Golf Club ligt op 23 km, en het Canal D'Amour ligt 
op 55 km.
Transport: luchthaven Corfu op 16 km.
Faciliteiten: lobbybar, Belvedere Bar met terras en zicht op zee, en Eleonas 
bar met livemuziek 's avonds. Het restaurant La Terrazza kijkt uit op zee – u 
kunt er terecht voor het ontbijt, internationale en Griekse gerechten, buffet-
ten bij zonsondergang en thema-avonden. Het Italiaans restaurant Comodo 
presenteert gerechten in trattoria-stijl en heeft een uitgesproken mediterrane 
sfeer. Overheerlijke lokale en regionale gerechten bij Platea Greek. Splash is 
een familiegerichte diner in Amerikaanse stijl met snacks typisch voor de USA. 
Twee buitenzwembaden (zoet- en zoutwater) en een poolbar. Voor kinderen: 
plonsbad en diverse activiteiten. Twee stranden: een strand gericht op gezinnen 
en een zandstrand gericht op volwassenen. De Deck Bar & Grill voor een snack 
of verfrissend drankje. Exclusief wellnesscentrum.
Kamers: moderne en prachtig ingerichte accommodatie steeds met balkon of 
terras. Naar keuze: standaardkamers (28 m², max. 2 volwassenen) met tuin- of 
zeezicht, superior kamers (28 m², luxe slaapbank, max. 3 personen) met zeezicht, 
exclusieve junior suites (30 m², max. 3 personen, minibar) met panoramisch 
terras met bubbelbad en zicht op zee. Familiekamers (35 m², max. 3 volwassenen 
of 2 volwassenen en 2 kinderen) met zeezicht.
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner. Mogelijkheid tot volpension 
en all inclusive.
Kinderen: kinderbedje gratis of 1 kind (superior en junior suite) of 2 kinderen 
(familiekamer) t/m 11  jaar overnacht(en) gratis op de kamer van de ouders 
(inclusief halfpension).
Bonus: welkomstdrankje. Enkel in de junior suite (min. 7 nachten) (per kamer): 
welkomstgeschenkje, auto voor 1 dag, 1x dine out (2 personen), bootexcursie 
(2 personen), 1x schouder- en nekmassage (25 min.).

Dit luxe strandresort staat voor 
inspirerende en ontspannende luxe. 
Naast de adembenemende natuurlijke 
omgeving verrast het hotel met een waaier 
aan faciliteiten: luxe accommodatie, 
zwembaden en stranden, authentieke 
en erg gevarieerde culinaire opties, wel-
zijn, en diverse activiteiten. Dit alles, in 
combinatie met een onberispelijke ser-
vice, maakt van MarBella Corfu het ideale 
adres voor zowel koppels als gezinnen.

Griekenland

Corfu

UW VOORDEEL CFUV0006 X0
• Vroegboekvoordelen

Agios Ioannis Peristeron
Gelegen op ongeveer 
17 km ten zuiden van 
het centrum van Corfu-
stad. Het staat bekend 
om zijn langgerekte 
kiezelstrand en is een 
ideale plek voor een rustig verblijf. Het 
prachtige erfgoed en de gezellige drukte 
van Corfu-stad is nooit veraf.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/corfu/marbella_corfu/236824i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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MarBella Nido Suite Hotel & Villas

Ligging: het MarBella Nido Suite Hotel is tegen een heuvel gebouwd, en is 
omgeven door tuinen en de Ionische Zee. De ligging en setting aan het strand 
zijn ronduit prachtig. Het centrum van het pittoreske dorpje Agios Ioannis ligt 
op amper 300 m. Bezoek zeker het Achilleion, het paleis van Sissi op 7 km, en 
Corfu-Stad (Unesco-Werelderfgoed) op slechts 17 km.
Transport: luchthaven Corfu op 16 km.
Faciliteiten: naast prachtige uitzichten over de zee en de horizon kent het 
MarBella Nido Suite Hotel een gezellige sfeer en talrijke faciliteiten. Mooie 
lounge en de Heritage lobbybar. Er zijn meerdere restaurants: het hoofdrestaurant 
San Giovanni, het à-la-carterestaurant Apaggio voor mediterrane gerechten en 
het Aquavit Pool Restaurant voor lichte maaltijden. Buitenzwembad met de 
Aquavit poolbar voor een verfrissende cocktail. Er is eveneens een privéstrand 
dat op 300 m van het hotel gelegen is. Goed uitgeruste wellnessafdeling met 
sauna, hamam en massages (betalend). In de omgeving mogelijkheid tot water-
sporten. U kan eveneens genieten van de spa, de restaurants en bars van het 
zusterhotel MarBella Corfu.
Kamers: de 70 kamers van dit recent geopende hotel zijn stuk voor stuk ruim 
en stijlvol ingericht in een rustgevend design. Ze bieden u alle comfort en een 
prachtig uitzicht op de zee. We reserveren voor u een junior suite met balkon 
(30 m²), een grand terrace junior suite met bubbelbad (36 m²), een junior suite 
met privézwembad (30 m²), een deluxe junior suite met bubbelbad (35 m²) of 
een deluxe junior suite met privézwembad (35 m²). De meeste suites hebben 
houten vloeren, sommige hebben tegelvloeren.
Maaltijden: logies en ontbijt. Mogelijkheid tot halfpension.
Kinderen: adults only, dit hotel richt zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 
16 jaar.
Bonus: welkomstdrankje. Enkel in de deluxe junior suites (bubbelbad/privé-
zwembad) bij min. 7 nachten (per kamer): welkomstgeschenk, auto voor 1 dag, 
strandtas, 1x dine out (2 personen), traditionele bootcruise (2 personen), 1x 
schouder- en nekmassage (25 min.).

Dit recent geopende adults only Boutique 
Hotel staat voor ingetogenheid, warmte en 
authentieke hartelijkheid. Het combineert 
zijn charmante look met een moderne 
uitstraling. In de serene rust van uw suite 
geniet u van het ravissante uitzicht op het 
kristalheldere water van de Ionische Zee. 
Dit is zonder twijfel de volmaakte plek 
voor een ontspannende vakantie op dit 
veelzijdige Griekse eiland.

Corfu

UW VOORDEEL CFUV0001 X0
• Vroegboekvoordelen

Agios Ioannis Peristeron
Gelegen op ca. 17 km 
ten zuiden van het 
centrum van Corfu-stad. 
Het is bekend voor zijn 
langgerekt kiezelstrand 
en is de ideale plaats 
voor een rustig verblijf terwijl het prachtige 
erfgoed en de gezellige drukte van de stad 
Corfu zich vlakbij bevinden.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/corfu/marbella_nido_suite_hotel_--_villas/236904i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Myconian Ambassador Relais & Châteaux

Ligging: rustig en idyllisch, op 150 m van het strand. De gekende stranden van 
Psarou (1,5 km), Paraga (1 km) en Agia Anna (12 km) zijn makkelijk bereikbaar. 
De trendy beachclub Scorpios bevindt zich op 1  km. Chora, de fascinerende 
hoofdstad met boetieks, clubs, bars en taverna's ligt op slechts 4 km. Dagelijkse 
verbindingen van de haven (7 km) naar het eiland Delos met zijn ruïnes.
Transport: luchthaven Mykonos op 4 km. Haven Mykonos op 7 km.
Faciliteiten: lobby en boetiek. Restaurant Latitudes met Amerikaans én 
traditioneel Grieks ontbijtbuffet. Bij mooi weer eet u op het terras met adem-
benemend zeezicht. George's Bar aan het zwembad voor verfrissende cocktails 
en heerlijke lunches, bij zonsondergang de ideale plek voor een aperitief. 
Verfijnd dineren in het toprestaurant Efísia, een gerenommeerd adres op het 
eiland (reserveren is aanbevolen). De getalenteerde chef Giorgios Mouskeftaras 
verwent u er met verrassende creaties van biologische producten en verse 
vis. Uitstekende wijnen. Spectaculair zwembadterras Stay (gratis ligstoelen, 
parasols en handdoeken). Thalasso Spa met 3 binnenzwembaden, hydromassage, 
stoombad en sauna. Massages, behandelingen, yoga en pilates (betalend). 
Watersportmogelijkheden aan het strand (handdoeken gratis, ligstoelen en 
parasols betalend).
Kamers: 70 kamers in een hedendaagse, lichtrijke stijl. Voor max. 2 personen: 
sea breeze (28 m², lateraal zeezicht) of true blue met of zonder bubbelbad op 
het terras (28 m², zeezicht). Voor max. 3 personen: white bliss (35 m², frontaal 
zeezicht).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension.
Kinderen: kinderbedje gratis. Enkel in de white bliss kamers: 1 kind t/m 18 jaar 
overnacht gratis op de kamer van de ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: transfer heen/terug vanaf de luchthaven per minibus inbegrepen. 
Mogelijkheid tot privétransfer.

Een van de tophotels in Mykonos. De 
voortreffelijke ligging op slechts enkele 
passen van de zee, de stijlvolle kamers, 
het schitterende zwembad en de verfijnde 
keuken zullen u ongetwijfeld bekoren. Het 
professionele spa-team zorgt ervoor dat u 
helemaal als herboren uit vakantie terug-
keert. Persoonlijke service!

Griekenland

Mykonos

UW VOORDEEL JMKV0005 X0
• Vroegboekvoordelen

Plati Gialos
Een van de meest 
populaire badplaatsjes 
van Mykonos, gekend 
voor het fijne zand-
strand en kristalhelder 
water. Plati Gialos is 
erg geliefd bij strandliefhebbers op zoek 
naar zon en zee. Alles is aanwezig voor 
een geslaagde vakantie: een langgerekte 
strook goudgeel zand, ligstoelen, parasols, 
tal van watersportmogelijkheden en vele 
leuke restaurantjes en bars.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Grace Mykonos

Ligging: het hotel kijkt uit over het strand (kleine weg oversteken), het azuur-
blauwe water van de Egeïsche Zee en het mythische eiland Delos. Op 5 minuten 
rijden van de nieuwe haven. Op minder dan 5 km vindt u Mykonos-Stad: een 
levendig stadje met traditionele witte architectuur en sfeervolle smalle straat-
jes. Bezoek er zeker de iconische windmolens en 'Klein Venetië'.
Transport: luchthaven Mykonos op 6 km.
Faciliteiten: warm onthaal aan de receptie. De uitnodigende interieurs zijn 
typisch Grieks. Intieme lounge, bibliotheekje en business corner. 's Ochtends 
begint u de dag in stijl met een schitterend champagne-ontbijt. In het Grace 
Mykonos Restaurant, gelegen aan het zwembad, geniet u van een overheerlijke 
mediterrane keuken. Het is zalig ontspannen aan het buitenzwembad, met 
trendy cocktailbar. Liefhebbers van onthaasting vinden hun gading in de 
Boutique spa met stoombad, sauna, hydrotherapie en diverse schoonheidsbe-
handelingen.
Kamers: slechts 32 kamers. Dankzij de oriëntatie naar het westen geniet u van 
de schitterende zonsondergang. De kamers en suites hebben een ingetogen, 
elegante inrichting in het 'blauw-wit' thema – zo kenmerkend voor de regio. Alle 
kamers hebben een kingsize bed en een ruime badkamer met luxueuze toilet-
artikelen van Apivita. Deluxe kamers (20 m², max. 2 personen) met klein balkon 
of terras of ruimere junior suites (28 m², max. 3 volwassenen of 2 volwassenen 
en 2 kinderen) met een zithoek en een groter terras. Mag het iets exclusiever 
Dan kiest u voor een deluxe kamer (max. 2 personen) of junior suite (max. 
3 volwassenen of 2 volwassenen en 2 kinderen) met een temperatuurgeregeld 
plonsbad.
Maaltijden: logies en ontbijt (à la carte met een glaasje champagne).
Kinderen: enkel in de junior suites (met of zonder plonsbad): kinderbedje 
gratis en 2 kinderen t/m 11 jaar overnachten gratis in de junior suite van de 
ouders (inclusief ontbijt).
Bonus: welkomstdrankje (glaasje champagne).

Gratie en elegantie harmoniëren in dit 
magnifieke Boutique hotel. Service is 
hier het sleutelwoord. De inrichting is een 
geslaagde mix van traditionele architec-
tuur en design. Het hotel werd al meer-
dere malen bekroond. Werkelijk een 
topadresje!

Mykonos

UW VOORDEEL JMKV0002 X1
• Kortingen voor lange verblijven

Agios Stefanos
Een vredig dorpje dat 
vereenzelvigd wordt 
met het gelijknamige 
zandstrand. De naam 
van het plaatsje gaat 
terug op het nabij-
gelegen kapelletje. Op het strand van 
Agios Stefanos geniet u van mooie zons-
ondergangen, van een rustige en ondiepe 
zee en diverse leuke restaurantjes en bars. 
Er heerst een gezellige sfeer, ook tijdens 
het drukkere zomerseizoen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/mykonos/grace_mykonos/236915i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Ligging: bijzonder vredig, aan de rand van het pittoreske dorpje Oia, bij de 
beroemde kliffen waar u de meest wonderlijke en adembenemende zonson-
dergangen kan beleven. Het kosmopolitische Fira bevindt zich op 11 km. Het 
bekende rode en witte strand bereikt u na 30 km. Wijnbouw en gastronomie 
maken deel uit van de identiteit van Santorini, een bezoek aan een wijnhuis 
met degustatie is dan ook aanbevolen.
Transport: luchthaven Santorini op 16 km.
Faciliteiten: eigentijdse lobby met de receptie, aangekleed in zachte kleuren. 
De Romantic Bar is de uitgelezen plek voor een excellente cocktail met zicht op 
zee. U start de dag met een heerlijk Grieks ontbijt. Restaurant Alios Ilios is een 
culinair hoogtepunt op het eiland en brengt het allerbeste uit de Griekse en 
mediterrane keuken. Lokale en biologische specialiteiten. Als spreekwoordelijke 
kers op de taart krijgt u er een memorabele zonsondergang bovenop. Akratos 
Poolside Bar voor een snack overdag. Er zijn 5 buitenzwembaden. Bekroonde 
spa met verwarmd binnenzwembad, sauna en hamam en een breed gamma aan 
ontspannende massages en behandelingen (betalend). Mooie fitnessruimte 
(24u/24).
Suites: 63  moderne suites en 2  villa's in boho-chic design, afgewerkt met 
authentieke details. Alle suites beschikken over een kitchenette en een ver-
warmd bubbelbad op het terras - sommige suites hebben zelfs een privé-
zwembad. Een selectie van suites met 1 slaapkamer: suites aan het zwembad, 
suites met zeezicht en deluxe suites met zeezicht & zicht op de zonsondergang 
(alle 3  types 55 m², max. 4  volwassenen). Unieke accommodatie in de grot 
junior suites met privézwembad (35-45 m², max. 3 volwassenen, zicht op het 
zwembad). Er zijn ook junior suites met zeezicht, junior suites met exclusief 
zicht op de zonsondergang en deluxe junior suites met zeezicht & zicht op de 
zonsondergang (alle 3 types 45 m², max. 3 volwassenen). De exclusieve pool 
suites (55 m², max. 4 volwassenen) en de honeymoon pool suites (45 m², max. 
3 volwassenen) kijken uit op zee en hebben een privézwembad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit hotel richt 
zich uitsluitend naar volwassenen.

Een eigentijds en adults only luxehotel 
met een uniek ontwerp, geïnspireerd door 
de typische Santorini-architectuur. Hier 
ervaart u een exquis comfort, ultieme 
privacy, warme gastvrijheid, culinaire 
genoegens en ongeëvenaarde faciliteiten. 
Laat de tijd even stilstaan en droom weg 
op deze idyllische, romantische plek...

Griekenland

Santorini

UW VOORDEEL JTRV0004 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Oia
Dit romantisch dorpje 
in het noorden van 
Santorini wordt, net als 
vele andere dorpen op 
het eiland, gekenmerkt 
door nauwe straten en 
witte huisjes. Wat Oia uniek maakt, zijn 
de grothuizen die in de rotsen werden 
uitgehouwen. Het dorp ligt 300 m hoog en 
biedt een fenomenaal zicht op zee en de 
vulkaan. De zonsondergangen in Oia zijn 
spectaculair en lokken dan ook heel wat 
kijklustigen.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Gennadi Grand Resort

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

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

Rhodos

UW VOORDEEL RHDV0030 X0
• Vroegboekvoordelen

Gennadi
Dit charmant dorpje ligt 
aan de zuidoostelijke 
kust van Rhodos, half-
weg tussen het witte 
vissersdorpje Lindos 
en het meest zuidelijke 
punt van het eiland, Prassonissi. Er zijn 
leuke tavernes en winkeltjes en Gennadi 
heeft ook een kilometerslang strand met 
zand en kiezels. Een gedroomd decor voor 
strand- en watersportliefhebbers...

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

ka
m

er
 m

et
 z

ee
zi

ch
t 

en
 p

ri
vé

zw
em

ba
d

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/rhodos/gennadi_grand_resort/236971i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation


393

Athene

Corfu stad
Kommeno 

Chania

Rethymnon
Iraklion   

Agios Nikolaos

Elounda

HHHHH

FR
EE

P FR
EE

€ € €

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 bele-
ving van elke hotelgast centraal. Een hele waaier aan activiteiten geven u 
de mogelijkheid om uw verblijf à la carte in te vullen. Op culinair vlak biedt 
dit resort 6  restaurants o.a. Terra Mare (internationale keuken), Thalatta 
(mediterrane gerechten), Agistri (visgerechten en schaaldieren), 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 ligstoelen en handdoeken). Groot aanbod van sportactiviteiten waaronder 
aerobics, kitesurfen en begeleide wandelingen.
Kamers: de 189 kamers en suites werden smaakvol en met veel oog voor detail 
ingericht. Ze hebben allemaal balkon of terras. Deluxe kamers (35 m², max. 
2 volwassenen) met tuin- of zeezicht. Deze kamertypes zijn ook beschikbaar met 
een privézwembad. Grotere deluxe junior suites (45 m², max. 3 volwassenen, 
extra bed: 50% korting) met zeezicht. Ook dit type is beschikbaar met een 
privézwembad.
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Halfpension: € 32/dag.
Kinderen: geen kinderkortingen. Dit hotel richt zich uitsluitend naar 
volwassenen vanaf 16 jaar.
Bonus: fles wijn en fles water op de kamer.

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

Griekenland

Rhodos

UW VOORDEEL RHDV0004 X0
• Vroegboekvoordelen

Lindos
Een schilderachtig 
wit dorpje op onge-
veer 50 km ten zuiden 
van Rhodos-Stad. 
Deze voormalige 
handelsstad wordt 
gekarakteriseerd door een wirwar van 
straatjes waar het heerlijk kuieren is, en 
de vele oude kapiteinshuizen. Breng een 
bezoek aan de Akropolis van Lindos en 
flaneer 's avonds langs de idyllische baai-
tjes waar de vele lichten weerspiegelen in 
het turqoise water.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Elounda Mare Hotel

Ligging: schitterend, pal aan zee, aan een strandje met zicht op de baai van 
Mirabello. U logeert op 2 km van Elounda. Het centrum en het vissershaven-
tje zijn erg gezellig om rond te kuieren. Het melaatseneilandje Spinalonga is 
vanuit Elounda vlot te bereiken en is net als de legendarische havenstad Agios 
Nikolaos (9 km) beslist een bezoekje waard. Ook het dorpje Kritsa (17 km) met 
Byzantijnse kerk en het traditionele dorpje Vrouhas (11 km) zullen u charmeren.
Transport: luchthaven Heraklion op 66 km, Chania op 210 km.
Faciliteiten: lobby met receptie en bar. In The Deck staan internationale 
gerechten en Griekse specialiteiten op de kaart. Een mediterrane keuken en 
visgerechten staan centraal in het restaurant Yacht Club. U kan gastronomisch 
dineren in het bekroonde Old Mill restaurant (met Kretenzische keuken). Er zijn 
ook vier restaurants in het zusterhotel porto elounda en elounda peninsula 
(500 m, shuttle aangeboden). Groot buitenzwembad met zoutwater in de tuin. 
Tennisplein en fietsverhuur. Privézandstrand en een waaier aan watersporten. 
Massages en verkwikkende behandelingen in de Six Senses Spa (2.200 m² – op 
500 m, shuttle aangeboden). Golfterrein in zusterhotel porto elounda (op 500 m, 
shuttle aangeboden).
Kamers: de 83 kamers, suites, bungalows en villa's kijken uit op zee en hebben 
een balkon of patio. In het hoofdgebouw: standaardkamers (30  m², max. 
2 volwassenen en 1 kind) of suites (42 m², aparte leefruimte, max. 3 personen). 
Deluxe bungalows met zeezicht (30-45 m², max. 3 personen, privézwembad).
Maaltijden: halfpension: ontbijtbuffet en diner. Mogelijkheid tot dine around 
(20/05/22-30/09/22).
Kinderen: kinderbedje: € 20/nacht.
Bonus: glaasje champagne en welkomstgeschenkje. Jonggehuwden: fles 
schuimwijn, bloemen, cocktail in de bar en geschenkje (max. 6  maanden 
gehuwd). Gratis shuttleservice naar Porto Elounda.

Dit hotel, in een typisch Kretenzische 
stijl, heeft een mooi privézandstrand. 
Traditionele architectuur, kostbaar antiek, 
ingetogen luxe en discrete service zijn 
de sleutelwoorden. Een voortreffelijke 
spa, prima restaurants, riante tuinen en 
een waaier aan recreationele faciliteiten 
maken van Elounda Mare een geliefd 
adres.

Kreta

UW VOORDEEL HERV0004 X0
• Kortingen voor lange verblijven

Elounda
Wat ooit een klein 
vissersdorpje was in het 
noordoosten van het 
eiland, is tegenwoordig 
uitgegroeid tot een van 
de meest geliefde bad-
plaatsen van Kreta. Het authentiek vissers-
haventje, het wondermooie strand en het 
sfeervolle centrum met leuke winkeltjes 
en restaurantjes zijn de grootste troeven. 
Het eilandje Spinalonga en de havenstad 
Agios Nikolaos liggen vlakbij.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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Kalimera Kriti

Ligging: het hotel ligt op ca. 900 m van het centrum van Sissi, aan het goudgele 
strand. Het bekende Lassithi plateau, het melaatseneiland Spinalonga (30 km), 
de hoofdstad Heraklion met het Archeologisch Museum en de mooie Venetiaanse 
haven (45 km) en het legendarische paleis van Knossos (50 km) zijn enkele 
bezienswaardigheden. De luchthaven van Heraklion ligt op ca. 45  minuten 
rijden.
Transport: luchthaven Heraklion op 42 km, Chania op 188 km.
Faciliteiten: Kalimera Kriti, in het Nederlands 'goedemorgen Kreta' is niet enkel 
ideaal gelegen, maar heeft alle faciliteiten om u een onvergetelijk verblijf te 
bezorgen. Meerdere restaurants (mediterrane en internationale gerechten) en 
bars, zowel voor het halfpension, het volpension als à la carte, een poolbar en 
beachbar,... Zwembad: ligstoelen en parasols gratis ter beschikking. Voor de 
kinderen: kinderzwembad, miniclub tot 12 jaar (hoogseizoen) en zelfs tieners 
komen aan bod. Geniet op het privéstrand aan het diepblauwe water. Wellness 
met behandelingen (tegen betaling), voetbalveld, tennisveld, watersporten,...
Kamers: de in totaal 400 kamers zijn allemaal elegant en met respect voor de 
Kretenzische stijl ingericht. Ze bieden u alle modern comfort. Keuze tussen 
kamers en suites (in het hoofdgebouw), of bungalows (in het bungalowpark). 
Deluxe kamers met zeezicht (28 m², max. 2 volwassenen) of luxury kamers met 
zeezicht (38 m², max. 2 volwassenen en 1 kind). Geniet van de magische zons-
ondergang en ongerept zeezicht vanaf de mooie seafront bungalows (30-35 m², 
max. 2 volwassenen 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).
Maaltijden: halfpension (ontbijt en diner in buffetvorm). Mogelijkheid tot 
volpension.
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: 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 bezienswaardigheden 
bereikt. De vele faciliteiten en de 
prachtige, comfortabele kamers bezorgen 
u een droomvakantie.

Griekenland

Kreta

UW VOORDEEL HERV0017 X1
• Vroegboekvoordelen

Sissi
Een voormalig vissers-
dorp in het noord-
oosten van Kreta, dat 
lang kon ontsnappen 
aan het massa-
toerisme. Rondom 
het dorpje vindt u het schilderachtige 
haventje, taverna's en traditionele Griekse 
koffiehuizen. Op minder dan 10 km ligt 
Malia met een mooi zandstrand, winkels, 
een zinderend nachtleven en ruïnes uit het 
Minoïsche tijdperk.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)
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https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/kreta/kalimera_kriti/236939i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Minos Palace hotel & suites

Ligging: gesitueerd op een privéschiereiland op Kreta – een waarlijk mythisch 
eiland en de wieg van de Europese beschaving. Het resort is gelegen tussen 
de vermaarde plaats Elounda (op 9 km) in het noorden, en het mooie Agios 
Nikolaos (op 1,5 km) in het zuiden. De unieke locatie van dit resort vertaalt zich 
in ongeëvenaarde panoramische uitzichten op de baai van Mirabello.
Transport: luchthaven Heraklion op 60 km, Chania op 210 km.
Faciliteiten: strak design en ontspannende sfeer in en rond het resort. Ontbijt 
in het Amalthea restaurant met panoramische uitzichten op zee. Hier kunt u ook 
terecht voor de lunch en het diner - de Griekse en mediterrane keuken staan er 
centraal. In het Inblu All day Bar Restaurant maakt u kennis met de creatieve 
Griekse keuken op basis van lokale ingrediënten. De Bacchus Lounge Bar ligt 
naast het idyllische buitenzwembad (zoet water). Uitnodigend privéstrand met 
Island Bar. Een ruim gamma aan sportfaciliteiten waaronder tennis, volleybal 
en watersport (duiken). Wellnesservaringen in de spa.
Kamers: 149 mooi ingerichte kamers en suites: neutrale tinten en organische 
accenten. Ze kijken allemaal uit op de baai van Mirabello. Voor max. 
2  volwassenen: upper deck kamers met zeezicht (25-30 m², balkon), sunset 
kamers met zeezicht (25-30  m², balkon, schitterende zonsondergangen) en 
grotere upper deck infinity blue kamers (30 m², zithoek buiten). Voor max. 
3  volwassenen: upper deck kamers met zicht op de oceaan (30 m², zithoek 
buiten).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet).
Kinderen: geen kinderkortingen, geen kinderbedjes beschikbaar. Dit resort richt 
zich uitsluitend naar volwassenen vanaf 18 jaar.
Bonus: welkomstdrankje.

Fantastisch adults-only resort met spec-
taculaire panoramische zeezichten. Naast 
een uitgelezen ligging aan zee legt Minos 
Palace de nadruk op rust en ontspanning. 
Het resort pakt uit met een uniek design, 
een minimalistisch kader en prachtig aan-
gelegde tuinen. Dit, gecombineerd met 
een waaier aan ervaringen en uitgebreide 
faciliteiten, zal zelfs de meest veeleisende 
reiziger weten te bekoren.

Kreta

UW VOORDEEL HERV0022 X0
• Vroegboekvoordelen

Agios Nikolaos
E e n  p o p u l a i r e 
Kretenzische kust-
plaats ten oosten van 
Heraklion. Diverse 
opnames voor bekende 
films uit de 20ste eeuw 
hebben Agios Nikolaos op de kaart gezet. 
Op vandaag is het een aangename plaats 
met als blikvanger het binnenmeertje 
Voulismeni. Tal van restaurants en bars en 
een mooie promenade. Liefhebbers van 
kunst en geschiedenis zullen hun gading 
vinden in het archeologisch museum en in 
de kerk (7de eeuw).

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/kreta/minos_palace_hotel_--_suites/236947i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Minos Beach art hotel

Ligging: aan de azuurblauwe zee, op 1 km van het stadscentrum van Agios 
Nikolaos. Bezoek er Spinalonga, bereikbaar per boot, en ontdek er de geschie-
denis van dit Venetiaans eilandje dat dienst deed als lepra-eiland. Het mon-
daine Elounda ligt op 9 km, de site van Knossos op 34 km.
Transport: luchthaven Heraklion op 60 km, Chania op 205 km.
Faciliteiten: lobby met receptie, lobbybar met mooi terras (cocktails, lichte 
snacks). Loungebar op het strand. Ontbijt en diner (buffet) in hoofdrestaurant 
Bacchus. Gastronomisch dineren in restaurant La Bouillabaisse. Kretenzische 
gastronomie en al fresco dineren in restaurant Terpsis. Prachtige tuin met 
buitenzwembad, poolbar en 2  zandstranden (50  m lang). Ananea Wellness 
voor massages en behandelingen (betalend). Watersporten en duikcentrum. 
Tennispleinen. Sculpturengalerij voor kunstliefhebbers.
Kamers: minimalistisch design in de 126 kamers, junior suites, bungalows en 
villa's. Ze beschikken allemaal over een balkon of terras, en over een tegel-
vloer. In het hoofdgebouw: ruime kamers met zeezicht (35 m², max. 2 perso-
nen). De standaard bungalows hebben zeezicht, en ze kunnen dichter (type B) 
of iets verder (type A) van de kustlijn verwijderd zijn (beide types 26 m², max. 
2 personen). Ruimere superior bungalows met tuinzicht op superior bungalows 
met zeezicht (beide types 40 m², max. 3 personen).
Maaltijden: logies en ontbijt (buffet). Mogelijkheid tot halfpension.
Kinderen: enkel in de superior bungalows (tuinzicht/zeezicht): kinderbedje 
gratis of 1 kind t/m 11  jaar overnacht gratis in de bungalow van de ouders 
(inclusief ontbijt).

Het Minos Beach art hotel ligt rustig 
in weelderige tuinen vlak aan zee. De 
karakteristieke Kretenzische architectuur 
en de vele kunstvoorwerpen die het hotel 
sieren, dompelen u onder in de authen-
tiek Griekse sfeer. Diverse vrijetijds- en 
wellnessfaciliteiten, onberispelijke ser-
vice en unieke accommodatie dragen 
bij tot een schitterend verblijf in een van 
Kreta's meest geprezen vijfsterrenhotels.

Griekenland

Kreta

UW VOORDEEL HERV0009 X0
• Vroegboekvoordelen

Agios Nikolaos
De populaire bad-
plaats Agios Nikolaos 
is een van de meest 
t o e r is t is ch e  e n 
geanimeerde centra in 
het oostelijk deel van 
Kreta. Rond en nabij het haventje zijn 
talrijke bars, restaurants en winkels te 
vinden. Blikvanger is het binnenmeertje 
Voulismeni, dat door hoge rotswanden 
wordt omringd en volgens de legende 
bodemloos zou zijn.

Scan de QR-code voor een gedetailleerde prijslijst
Voorwaarden, prijzen, voordelen, toeslagen en bonussen kunnen wijzigen (zie p. 400-401)

https://www.transeurope.com/nl-be/charmehotels/griekenland/kreta/minos_beach_art_hotel/236955i/hotel-informatie-beschikbaarheid.html?tab=tabs-PriceCalculation
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Hotels
Onze hotels stralen vaak de charme en de eigenheid uit van de 
streek die u straks bezoekt. We garanderen de beste verhou-
ding prijs/ kwaliteit - van eenvoudig tot luxe. Elk hotel werd 
persoonlijk gecontroleerd volgens strenge normen inzake lig-
ging, netheid, service en onthaal.
We hebben gepoogd zo objectief mogelijk een algemene 
beoordeling te geven van elk hotel. We zijn hiervoor uitgegaan 
van de indrukken door ons opgedaan tijdens ons inspectiebe-
zoek, voorafgaand aan de publicatie van de brochure. Dit is 
onze persoonlijke mening. Het kan gebeuren dat u dit anders 
ervaart, vooral omdat het hier om een momentopname gaat.
· Accurate beschrijvingen en realistische verwachtingen: als 

we niet expliciet vermelden en/of in een pictogram aandui-
den dat er bijvoorbeeld een bar of airconditioning aanwezig 
is, dan is dit niet het geval. Extra faciliteiten en/of voor-
zieningen worden in pictogrammen aangeduid en/of in de 
hotelbeschrijving vermeld (bv. fitness, wellness,...). Wanneer 
er extra faciliteiten en/of voorzieningen worden aangeduid 
en/ of vermeld, dan zijn die in principe steeds betalend, 
ook als we dit niet expliciet vermelden. Een dienst is slechts 
gratis als we dit uitdrukkelijk aangeven in de beschrijving, 
of expliciet aangeven in het gebruikte pictogram (bv. gratis 
wifi). En zelfs dan kan de hotelier naderhand beslissen (gra-
tis) voorzieningen en activiteiten toch betalend te maken of 
te schrappen. Soms is een waarborg vereist. Bovendien zijn 
alle voorzieningen niet steeds open. Sommige faciliteiten 
kunnen toegankelijk zijn voor niet-hotelgasten.

· Speciale wensen: u verkiest bv. kamers naast mekaar of een 
specifiek dieet: dan kunt u dit bij reservering vermelden. We 
geven uw wensen door aan de hotelier, die hiermee in de 
mate van het mogelijke rekening zal houden, maar we kun-
nen u dit geenszins garanderen. Wanneer uw wens een noo-
dzaak is voor het welslagen van uw reis, dan wordt het een 
essentie. Dit moet bij reservering uitdrukkelijk opgegeven 
worden. Vraagt u een essentie na bevestiging van de reserve-
ring en is het antwoord negatief, dan gelden de gebruikelijke 
voorwaarden bij annulering.

· Naargelang het hotel worden geen reserveringen aanvaard 
van alleenreizende jongeren beneden de 18 of 21 jaar.

· Bij reservering dient u het juiste aantal personen per accom-
modatie op te geven, ook baby’s, zoniet kan u ter plaatse 
geweigerd worden of moeten bijbetalen.

· Aankomst vanaf 15 of 16 uur, naargelang het hotel. Op de dag 
van vertrek dient u de kamer tussen 10 en 12 uur te verlaten, 
naargelang het hotel.

· In de meeste hotels bepaalt u zelf de duur van uw verblijf en 
is de aankomstdag vrij. Sommige hoteliers eisen evenwel een 
minimumverblijf (bv. min. 2 nachten op zaterdag).

· Als u een toeslag hebt betaald voor zicht op zee bijvoorbeeld, 
dan moet u soms genoegen nemen met een eerder beperkt 
uitzicht.

· De opgegeven oppervlakte is een indicatie (gemiddelde in 
een tweepersoonskamer, inclusief badkamer). In authentieke 
en historische gebouwen is elke kamer anders. Binnen een-
zelfde kamertype kunnen er grote verschillen zijn. De kamers 
worden toegekend volgens beschikbaarheid.

· Balkon en terras: niet steeds met stoelen en tafel. De afme-
tingen kunnen sterk verschillen naargelang de architectuur 
en de ligging van de kamer.

· Tweepersoonskamers: meestal met 2 éénpersoonsbedden. 
Verkiest u een tweepersoonsbed, gelieve dit op te geven.

Goed om te weten

· Eénpersoonskamers: kleiner en soms wat minder comfortabel. 
Bovendien vrij duur, gezien slechts beperkt voorhanden. De 
meeste hotels bieden evenwel een tweepersoonskamer aan 
voor bezetting door 1 persoon. Dit wordt in de hotelbeschri-
jving aangegeven met ‘tweepersoonskamer voor alleenge-
bruik’. In sommige hotels betaalt u geen toeslag voor een 
éénpersoonskamer.

· Extra bed 3/4: tweepersoonskamers met 1 of 2 extra plooi- 
of sofabedden, dus beperkt qua ruimte voor 3/4 personen, 
alsook qua comfort en privacy, vandaar iets goedkoper.

· In de brochure of op de website zult u soms de begrippen 
‘king’ en ‘queen’ zien verschijnen. De termen slaan op de 
bedden: een kamer van het type ‘king’ heeft een groot bed 
(ca. 180 cm x 200 cm), een kamer van het type ‘queen’ heeft 
een minder breed bed (ca. 160 cm x 200 cm).

· Kamers met tussendeur en kamers voor rolstoelgebrui-
kers zijn steeds op aanvraag bij reservering (volgens 
beschikbaarheid).

· Ter plaatse te betalen: het betreft facultatieve diensten zoals 
kinderbedje (0 t/m 2 jaar, 1 bedje per kamer), parking, huis-
dieren,... Als u hiervan gebruik wil maken, dient u dit bij 
reservering op te geven. Parking volgens beschikbaarheid, 
idem voor het kinderbedje. De vermelde prijzen zijn richt-
prijzen.

· Huisdieren (max. 1 per kamer): enkel toegelaten wanneer dit 
aangeduid wordt in een pictogram bij de hotelbeschrijving, 
en steeds op aanvraag (bij reservering op te geven). Niet 
toegelaten in de bar, restaurant,... De opgegeven richtpri-
jzen kunnen wijzigen in de loop van het seizoen, zonder dat 
de hotelier ons hiervan verwittigt. Zorg voor een inentings-
bewijs tegen hondsdolheid en een Europees paspoort. Zie 
ook www.health.belgium.be/dieren-en-planten

· Gratis wifi betekent niet noodzakelijk breedband/snel inter-
net. Sommige hotels bieden gratis internet aan met een 
beperkte snelheid, en vragen een toeslag voor breedband/
snel internet.

· Pay-tv: betalend filmkanaal via de televisie op de kamer.
· Satelliettelevisie betekent niet noodzakelijk Nederlandstalige 

zenders, wel buitenlandse zenders.
· Zwembad: openluchtzwembaden zijn meestal slechts enkele 

maanden van het jaar open, naargelang de weersomstandi-
gheden. Een onderhoudsbeurt, een technisch probleem of 
een evenement kunnen bovendien het openstellen van zowel 
binnenzwembad als buitenzwembad verhinderen. Soms niet 
toegankelijk voor baby’s en kinderen. In sommige hotels gel-
den voorschriften voor het gebruik van het zwembad (bv. 
badmuts).

· Wij hanteren overal de term ‘ligstoel’. Dit kan al dan niet 
een dekstoel zijn, een ligzetel of een ligbed met of zonder 
matras. Bepaalde types (bv. cabana) met toeslag.

· Airconditioning en verwarming: soms individueel, soms 
centraal gestuurd. En soms beperkt tot bepaalde maanden 
van het jaar of tot enkele uren per dag. In bepaalde oudere 
hotels kan de airconditioning helaas nogal luidruchtig zijn.

· Wellnesscentra: meestal niet toegankelijk onder de 16 jaar. 
Minderjarigen moeten steeds vergezeld zijn van de ouders.

· Prepaid creditcards worden niet aanvaard.
· Waardevolle voorwerpen: huur een hotelkluisje.
· Het ontbijt dat aan tafel geserveerd wordt beperkt zich 

meestal tot koffie/thee, broodjes, jam en soms nog een 
glaasje fruitsap - dit noemt men een continentaal ontbijt. De 
meeste hotels bieden evenwel een buffet aan. Continentaal 
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buffet betekent dat de keuze zeer summier is, gelijkaardig 
aan het ontbijt met bediening aan tafel. De meeste ontbi-
jtbuffetten bieden evenwel méér keuze. Ze variëren, naar-
gelang de hotelcategorie en het land, van vrij beperkt tot 
copieus (warme en koude gerechten; men spreekt dan van 
een Amerikaans buffet). Bij lage bezetting kan het buffet 
wegvallen (bediening aan tafel).

· Sommige hotels hanteren een dresscode (bv. voor het diner 
in bepaalde restaurants; badkledij en shorts worden soms 
geweerd). 

· Recepties, huwelijksfeesten, e.a. kunnen doorgaan in het 
hotel enige hinder veroorzaken. Wij worden hiervan nooit 
vooraf verwittigd.

· Appartementen: Aankomst tussen 16 en 18 uur, vertrek voor 
10 uur. Waarborgsom te betalen ter plaatse: op het einde 
van uw verblijf wordt deze som u terugbetaald, na controle 
en na aftrek van eventuele kosten ingevolge beschadiging 
of schoonmaak (ter plaatse of nadien teruggestort). Het 
bedrag hebben we bij de beschrijving vermeld. De verhuur-
der behoudt zich evenwel het recht voor de waarborgsom te 
verhogen, of alsnog een waarborgsom te vragen, zonder ons 
daarvan te verwittigen. Daarom kunnen we geen verantwoor-
delijkheid dragen voor de heffing en/of terugbetaling van de 
waarborgsom. Alle toeslagen (bv. eindschoonmaak) zijn ter 
plaatse te betalen.

Formaliteiten
· De Belgische identiteitskaart volstaat in principe. Kinderen 

onder de 12 jaar moeten een Kids-ID hebben. Senioren die 
over een identiteitskaart beschikken zonder vervaldatum 
moeten in het bezit zijn van hun Belgisch paspoort (nog 
minstens 6 maanden geldig bij terugkeer) of een iden-
titeitskaart aanvragen waarop een vervaldatum wordt ver-
meld.

· Autoreizigers: alle info bij uw reisdocumenten. Afhankelijk 
van het land gelden er specifieke voorschriften (bv. milieu-
vignet in Duitsland, winterbanden in GH Luxemburg, eco-
vignet in sommige Franse steden,...). Daarenboven adviseren 
wij u ook de gespecialiseerde website van uw automobielve-
reniging te consulteren voor de meest actuele informatie.

· Wij vragen reizigers van een andere nationaliteit zich te 
informeren bij de bevoegde instanties.

· Raadpleeg bij twijfel uw reisagent of de ambassade.
· Voor meer informatie verwijzen we naar de website www.

diplomatie.belgium.be

Topdata en beursdata
Bijvoorbeeld Nieuwjaar, Pasen,... en belangrijke internationale 
evenementen. Er dreigt dan een chaotisch tekort aan kamers, 
wat zich vertaalt in de prijzen. De data werden ons opgegeven 
door de hotelier per 10/02/2022. De hotelier behoudt zich het 
recht voor deze data te wijzigen. We zullen u informeren via de 
reisagent indien we dergelijke wijzigingen ontvangen.

Foto’s
De foto’s in deze brochure geven u een waarheidsgetrouwe 
indruk van uw reisbestemming en uw logement. De afgebeelde 
foto’s zijn slechts ‘voorbeelden’. In uitzonderlijke gevallen 
kunnen kamertypes worden afgebeeld die we niet opnemen in 
de brochure.

Roken
In de meeste Europese landen geldt er een rookverbod in de 
horeca en op alle publieke plaatsen. Ook zowat alle hotels zijn 
rookvrij.

Excursies
De excursiemaatschappij behoudt zicht het recht voor af te 
wijken van het voorgestelde programma.

Problemen ter plaatse?
Schakel onmiddellijk de hotelreceptie, vervoer- of excursie-
maatschappij in en probeer de zaak ter plaatse op te lossen. 
In de meeste gevallen zal voor een bevredigende oplossing 
gezorgd worden, terwijl een klachtenbrief achteraf gedane 
zaken meestal geen keer doet nemen. Veel hotels weigeren 
zelfs klachten te behandelen indien deze niet ter plaatse wer-
den geformuleerd. De hotelier wordt dan immers de mogeli-
jkheid ontzegd om ter plaatse nog de eventuele ongemakken 
te verhelpen.

Onvoorziene crisissituaties tijdens de reis
In uitzonderlijke gevallen kunt u tijdens uw reis worden 
geconfronteerd met een crisissituatie (bv. een bosbrand), en 
kan communiceren met familie of thuisblijvers bemoeilijkt 
worden. Wij raden de reizigers met de Belgische nationaliteit 
aan hun reis te registreren bij de FOD Buitenlansde Zaken (dit 
via www.travellersonline.diplomatie.be). Het ministerie zal in 
crisissituaties informeren, en de communicatie en ondersteu-
ning faciliteren.

Covid-19
Deze pandemie kan het verloop van uw reis grondig beïnvloe-
den, en dit zowel vóór afreis (bv. verplichte test op Covid), ter 
plaatse (enerzijds op het vlak van beschikbare faciliteiten, bv. 
verminderd of geen genot van de wellnesscentra; anderzijds 
op het vlak van service, bv. buffetten worden vervangen door 
bediening aan tafel) als nadien (bv. verplicht invullen van de 
Passenger Locator Form bij terugreis). Wij informeren u via 
www.transeurope.com, rubriek ‘Covid-19: Belangrijke informa-
tie voor onze reizigers’.

De volledige en actuele tekst van ‘Goed om te weten’ kunt u 
consulteren op
www.transeurope.com/nl-be/goed-om-te-weten.html
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Onze brochure kan u zien als een inspiratiegids, een sa-
menvatting van wat op onze website nog uitgebreider en 
gedetailleerder wordt toegelicht. Onze hotelbeschrijvingen 
zijn accuraat, objectief en nauwkeurig. Ze weerspiegelen 
de realiteit van een normale exploitatie. Helaas beleven 
wij exceptionele tijden, waar maatregelen in het kader 
van de bescherming van de volksgezondheid nooit veraf 
zijn. Lokale overheden kunnen op gelijk welk moment ex-
tra maatregelen treffen, die dan op hun beurt onze hotel-
beschrijvingen doorkruisen. Zo kan er bijvoorbeeld beslist 
worden dat wellnessfaciliteiten tijdelijk moeten worden 
gesloten, dat buffetten moeten vervangen worden door 
bediening aan tafel, dat de minibar niet mag gevuld en bij-
gevuld worden,... Uiteraard kan dit leiden tot vervelende 
ongemakken, maar gegeven de motieven die aan de basis 
liggen van deze maatregelen, kunnen wij de hotelier hier-
voor niet aansprakelijk stellen – uw gezondheid primeert 
immers. Waar mogelijk zullen wij u, voor u reserveert, op 
de hoogte brengen van de ingevoerde beperkingen.

De Covid-19 pandemie kan het verloop van uw reis gron-
dig beïnvloeden, en dit zowel vóór afreis (bv. verplichte 
test op Covid), ter plaatse (enerzijds op het vlak van be-
schikbare faciliteiten, bv. verminderd of geen genot van 
de fitness; anderzijds op het vlak van service, bv. geen 
dagelijkse kamerschoonmaak) als nadien (bv. verplicht in-
vullen van de ‘Passenger Locator Form’ bij terugreis). Wij 
informeren u via www.transeurope.com, rubriek ‘Covid-19: 
Belangrijke informatie voor onze reizigers’. Deze informatie 
wordt regelmatig bijgewerkt, wij vragen dan ook dat u deze 
rubriek regelmatig consulteert, en zeker kort voor aanvang 
van uw reis.
Nog vragen? Aarzel niet – via uw reisagent – onze mede-
werkers te contacteren. Zij zullen u informeren naar best 
vermogen. Wil er wel rekening mee houden dat alle infor-
matieverstrekking een momentopname is, en dat wat van-
daag werkelijkheid is, morgen achterhaald kan zijn.

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

Voordelen

Zo leest u onze brochure

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

* zie ook p. 9

Objectieve informatie is ons motto!
Dankzij onze ijzersterke inkooppositie hebben wij bij de con-
tractnegotiaties voor u belangrijke voordelen kunnen bedingen. 
Deze voordelen zijn gebonden aan voorwaarden: zij kunnen in 
de tijd worden beperkt, zij kunnen cumuleerbaar of niet-cumu-
leerbaar zijn met andere voordelen, zij kunnen slechts één keer 
of meerdere keren worden toegepast, ... De voordelen kunnen - 
tijdens de looptijd van onze brochure - door de hotelier worden 
gewijzigd, ingetrokken of integendeel extra worden toegekend. 
Op onze website www.transeurope.com (bij het hotel van uw 
keuze en onder het tabblad ‘prijslijst’) wordt duidelijk en on-
dubbelzinnig aangegeven wanneer en onder welke voorwaarden 
een bepaald voordeel van toepassing is.

In deze brochure onderscheiden we vier belangrijke voordelen*:

Vroegboekvoordelen
Dit zijn substantiële prijsverminderingen die u geniet indien u 
vóór een bepaalde datum reserveert. Bijvoorbeeld: boek 45 da-
gen voor afreis en geniet van 15% korting. 

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

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

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



401

Er zijn ook hotels met dynamische prijzen. Dit zijn dan vaak 
hotels die niet meer werken met een statische prijszetting en 
die overgestapt zijn naar een dynamische prijszetting in func-
tie van de actuele vraag (‘yield-management’). Dit resulteert 
dan in een dagprijs, die zoals het woord het zelf zegt, dage-
lijks kan worden aangepast. Indien u reserveert aan dagprijs 
wordt uw reservering onmiddellijk bevestigd aan de prijzen en 
de voorwaarden zoals vermeld op het beeldscherm (zie hieron-
der). Er wordt opgegeven of het ontbijt al dan niet inbegrepen 
is. Zijn de prijzen inclusief ontbijt dan is dat voor maximaal 
2 personen per kamer. Voor de overige personen is het ontbijt 
ter plaatse te betalen. Meestal heeft u de keuze tussen een 
goedkoper niet-annuleerbaar/niet-wijzigbaar tarief en een iets 
duurder (beperkt) annuleerbaar tarief waarbij u de kamer kunt 
annuleren met beperkte annuleringskosten (bijvoorbeeld enkel 
de eerste nacht wordt aangerekend bij annulering).

Het gebeurt vaak dat een hotel werkt met statische én dyna-
mische prijszetting. 

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

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

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen en moe-
ten steeds ter plaatse worden betaald.

KAMERVERDELING VAN 01/06/2017 TOT 02/06/2017KAMERVERDELING VAN 01/06/2022 TOT 02/06/2022

€ 97,4017/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

17/05/22,

2 SINGLES

€ 98,70

€ 111,50

€ 111,50

Statische prijzen Dynamische prijzen

Altijd een scherpe prijs

Voor alle hotels waarmee wij een contract hebben 
afgesloten hebben wij erg competitieve prijzen be-
dongen.

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

Om zeker geen verkeerde verwachtingen te creëren 
hebben wij geopteerd om geen prijstabellen in onze 
brochure te publiceren. Wij beperken ons tot het aan-
duiden van een prijscategorie, gebaseerd op een ge-
middeld prijsniveau, en dit zonder rekening te houden 
met de toegekende (vaak substantiële) voorwaarden. 

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

€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van minder dan € 50.-

€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 50.- tot € 100.-

€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 100.- tot € 150.-

€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van € 150.- tot € 200.-

€€€€€: een gemiddelde prijs per persoon per nacht 
van meer dan € 200.-

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

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

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

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

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de hotel-
prijs steeds uitgedrukt per persoon per nacht inclusief 
ontbijt. Om de prijs per persoon te bepalen wordt 
steeds uitgegaan van een optimale kamerbezetting, 
wat betekent dat een tweepersoonskamer ook effec-
tief wordt bezet door twee personen.

Lokale taksen (verblijfstaksen) zijn nooit inbegrepen 
en steeds ter plaatse te betalen.
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STANDAARDINFORMATIEFORMULIER VOOR 
PAKKETREISOVEREENKOMSTEN
De combinatie van reisdiensten die u wordt aange-
boden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 
2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017
betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde 
reisarrangementen en reisdiensten.

Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten 
die voor pakketreizen gelden. T-HL Belgium NV is ten 
volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van 
de volledige pakketreis.

T-HL Belgium NV beschikt ook over de wettelijke ver-
plichte bescherming om u terug te betalen en, indien 
het vervoer is inbegrepen in de pakketreis, te repatrië-
ren ingeval zij insolvent wordt. Verzekerd tegen finan-
cieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen o.v.v., 
Metrologielaan 8, 1130 Brussel, www.gfg.be

Basisrechten krachtens Richtlijn (EU) 2015/2302

- Voordat hij de pakketreisovereenkomst sluit, zal de 
reiziger alle essentiële informatie over de pakketreis 
ontvangen.

- De aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van 
alle reisdiensten die in de overeenkomst zijn opge-
nomen, berust altijd bij ten minste één professio-
neel.

- De reiziger krijgt een noodtelefoonnummer of gege-
vens inzake een contactpunt via welk hij contact kan 
opnemen met de organisator of de reisagent.

- De reiziger kan de pakketreis, met inachtneming van 
een redelijke termijn en eventueel tegen de betaling 
van extra kosten, aan een andere persoon overdra-
gen.

- De prijs van de pakketreis kan alleen worden ver-
hoogd indien specifieke kosten toenemen (bijvoor-
beeld brandstofprijzen), indien zulks uitdrukkelijk 
in de overeenkomst is opgenomen, en in elk geval 
niet later dan twintig dagen vóór het begin van de 
pakketreis. Indien de prijsverhoging hoger is dan 8 
% van de prijs van de pakketreis kan de reiziger de 
overeenkomst opzeggen. Indien de organisator zich 
het recht op een prijsverhoging voorbehoudt, heeft 
de reiziger recht op een prijsvermindering wanneer 
de relevante kosten zouden afnemen.

- Ingeval een van de essentiële elementen van de 
pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzien-
lijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst 
zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen 
en krijgt hij een volledige terugbetaling. Indien de 
professioneel die voor de pakketreis verantwoorde-
lijk is, de pakketreis vóór het begin van de pakketreis 
annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling 
en, indien passend, op een schadevergoeding.

- De reiziger kan de overeenkomst in uitzonderlijke 
omstandigheden zonder betaling van een opzeg-
vergoeding vóór het begin van de pakketreis op-
zeggen, bijvoorbeeld wanneer er op de plaats van 
bestemming ernstige veiligheidsproblemen zijn die 
waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor zijn pak-
ketreis.

- Daarnaast kan de reiziger de overeenkomst te allen 
tijde vóór het begin van de pakketreis opzeggen te-
gen betaling van een passende en gerechtvaardigde 
opzegvergoeding.

- Indien na het begin van de pakketreis aanzienlijke 
elementen van de pakketreis niet zoals afgespro-
ken kunnen worden geleverd, moet een geschikt 
alternatief arrangement aan de reiziger worden aan-
geboden, zonder extra kosten. Indien de diensten 
niet worden uitgevoerd volgens de overeenkomst 
en dit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering 
van de pakketreis en de organisator dit probleem 
niet heeft verholpen, kan de reiziger de pakket-
reisovereenkomst zonder betaling van een opzeg-
vergoeding opzeggen.

- In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of 
niet goed uitgevoerd zijn heeft de reiziger ook recht 
op een prijsvermindering en/of schadevergoeding.

- De organisator is verplicht reizigers die in moeilijk-
heden verkeren, bijstand te verlenen.

- Indien de organisator of de doorverkoper insolvent 
wordt, zullen de betaalde bedragen worden terug-
gestort. Indien de insolventie van de organisator of, 
indien van toepassing, de doorverkoper na het be-
gin van de pakketreis intreedt en het vervoer in de 
reis of de vakantie inbegrepen is, wordt er voor re-
patriëring van de reiziger gezorgd. T-HL Belgium N.V. 
heeft zich van bescherming bij insolventie voorzien 
bij Garantiefonds Reizen. Wanneer diensten door 
de insolventie van T-HL Belgium N.V. niet worden 
verleend, kunnen reizigers met deze entiteit of, in 
voorkomend geval, de bevoegde autoriteit contact 
opnemen (Garantiefonds Reizen®, Metrologielaan 
8, B-1130 Brussel, www.gfg.be, tel. 02/240 68 00, 
info@gfg.be).

Het reiscontract met Transeurope is conform

- alle regelgevende bepalingen, in het bijzonder de wet betreffen-
de de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen 
en reisdiensten van 21 november 2017

- de algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Rei-
zen voor pakketreisovereenkomsten (u boekt bij ons het hotel én 
het transport) of voor reisdienstovereenkomsten (u boekt bij ons 
uitsluitend het hotel)

- onze bijzondere reisvoorwaarden

U kunt de algemene en bijzondere reisvoorwaarden online consul-
teren op:

www.transeurope.com/nl-be/reisvoorwaarden.html

T-HL Belgium NV, Sint-Jakobsstraat 52, 8000 Brugge
Ondernemingsnummer: 0439.188.581, RPR Brugge
Verantwoordelijke uitgever: T-HL Belgium NV
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ASSURANCES VOYAGES PROTECTIONS
En voyage, de petits accidents deviennent vite 
de grandes catastrophes. Evitez-donc de partir 
sans protection! 
Vous ne pouvez pas partir? Nous vous rembour-
sons les frais.
Souscrivez votre assurance lors de la réservation 
de votre voyage.

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

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

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

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

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

catastrophe naturelle, d’épidémie ou de raison 
médicale

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

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

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

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

(minimum 12 heures) jusqu’à € 250

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

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

d’une immobilisation
- Chauffeur de remplacement 

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

assistance voyage ou all-in
Assistance véhicule: € 15

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

En collaboration avec 

VERZEKERINGEN BELGIË

PROTECTIONS REISVERZEKERINGEN
Kleine ongelukjes zijn op reis snel grote drama’s.
Vertrek dus niet zonder bescherming!
Indien u de reis niet haalt, betalen wij u de kosten terug.
Sluit de verzekering af bij de reservering van uw reis.

WAARBORGEN
A. Annulering
Annulatie- of wijzigingskosten tot € 10.000
Vrijstelling bij annulering: €  50  per persoon beperkt tot 
€ 100 per dossier
- Ziekte, ongeval of overlijden van de verzekerde, de partner 

of een familielid tot in de 2e graad
- Dekking van chronische of reeds bestaande ziekte indien 

er medisch gezien geen enkele tegenindicatie bestond 
voor het uitvoeren van de reis op het ogenblik van de boe-
king van de reis én van het afsluiten van de verzekering

- Ernstige onverwachte verwikkelingen tijdens de zwanger-
schap

- Ontslag wegens economische redenen
- Herexamen
- Echtscheiding of feitelijke scheiding
-...

B. Reisbijstand
Bijstand personen
- Medische kosten (vrijstelling van € 25) - onbeperkt
- Nabehandelingskosten ten gevolge van een reisongeval 

tot € 5.000
- Repatriëring bij ziekte, ongeval of overlijden
- Vervroegde terugkeer wegens dringende reden
- Medisch verplicht verlengd verblijf
- Familiale bijstand in het buitenland
- Opsporings- en reddingskosten tot € 12.500

Kapitaal reisongeval
- Overlijden € 7.500
- Bij blijvende invaliditeit tot € 15.000

Bagage 1e risico
- Beschadiging, diefstal en niet-aflevering (vrijstelling van 

€ 50) tot € 1.250
- Eerste aankopen bij laattijdige aflevering (minimum 

12 uur) tot € 250

Compensatiereis
Indien u vroeger moet terugkeren door een repatriëring, krijgt 
u een waardebon. Daar kan u later opnieuw mee op reis gaan.

PREMIES
A: Annulering: 5,25%(min. € 15 per persoon)
B: Reisbijstand: 2% (min. € 10 per persoon)
A+B: ALL-IN: 6% (min. € 20 per persoon) Europa
A+B: ALL-IN: 7% (min. € 35 per persoon) Wereld

Optie:
uitsluitend te boeken bij reisbijstand of all-in
Bijstand voertuig: € 20 per voertuig

Protections is een product verzekerd door ATV NV (code 1015).
Deze pagina is slechts een beknopt overzicht van de algemene 
voorwaarden en heeft geen enkele contractuele waarde

In samenwerking met

Meer info: zie www.transeurope.com/nl-be/verzekeringen.html
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